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На основу члана 32,50 и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон),члана 2. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке број 12.01.228219/2-16 oд 20.06.2016. године 
и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 12.01.228219/3-16 oд 
20.06.2016. године, припремљена је: 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица царице 
Милице бр. 2 Београд, као Тело за централизоване јавне набавке, (у 
даљем тексту „ ЈП ЕПС“) спроводи отворени поступак јавне набавке на основу 
Споразума о централизацији јавних набавки у Електропривреди Србије бр. 
2712/3-15 од 18.06.2015. године, за потребе наручиоца Оператор 
дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Масарикова 1-3, 
11000 Београд.  

 

 

 

Назив и адреса 
Наручиоца 

 

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, 

Улица царице Милице бр.2, 11000 Београд 

Тело за централизоване јавне набавке 

Одељење за набавке Ниш 

Адреса Булевар др Зорана Ђинђића бр.46а 

 

Интернет страница 
Наручиоца 

www.epsdistribucija.rs 

Врста поступка    Отворени поступак 

 

Предмет јавне набавке Набавка радова: Аутоматизација разводних 
постројења у ЕД Ниш 

Опис сваке партије Jавна набавка није обликована по партијама 

Циљ поступка Закључење Уговора о јавној набавци 

ЈП ЕПС као Тело за централизоване јавне набавке 
ће донети Одлуку о додели уговора на основу које 
ће уговор о јавној набавци закључити Оператор 
дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. 
Београд. 

 

 

Контакт 
Милан Станковић, дипл.правник 

e-mail: milan.stankovic@jugoistok.rs 
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

2.1 Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника  
набавке 

 
Опис предмета јавне набавке: Аутоматизација разводних постројења у ЕД Ниш. 
Назив из општег речника набавке: Системи за аутоматизацију. 
Ознака из општег речника набавке: 48921000 
 
Детаљани подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији 
(поглавље 3. Конкурсне документације) 

 

3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  

(Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова,техничка 
документација и планови, начин спровођења контроле и обезбеђивања 
гаранције квалитета, рок извођења радова, место извођења радова, гарантни 
рок, евентуалне додатне услуге и сл.) 

 

3.1. Врста и количина радова 

 

Редн
и број 

Назив добра   Јед. 
мере 

Количина  

1. Испорука опреме у складу са тачкама 3.2.1, 
3.2.2, и 3.2.3. 

комплет 4 

2. Уградња и повезивање опреме у складу са 
тачкама 3.2.1, 3.2.2 и 3.2.3. 

комплет 4 

3. 
Конфигурација,параметризација,функционално 
испитивање и пуштање у рад система за 
даљински надзор и управљање  

комплет 4 

4. 

Израда пројектне документације за извођење 
радова у два примерка у папирном и 
електронском облику. Предвидети да се пре 
почетка радова ова документација одобри и 
овери од стране наручиоца. 

комплет 4 

5. 

Израда пројекта изведеног објеката у 6 (шест) 
примерака у папирном и електронском 
формату (најмање једна копија која се 
доставља у електронском формату, мора бити 
достављена у *.dwg формату, тако да се 
омогућава касније уношење евентуалних 
измена). 

комплет 4 

6. 
Обука за манипулацију и одржавање 
средњенапонске опреме за два лица 
Наручиоца 

комплет 1 
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7. 
Обука за конфигурацију и параметризацију 
опреме за даљинско-управљање за два лица 
Наручиоца 

комплет 1 

 

 

3.2. Квалитет опис радова и начин спровођења контроле и обезбеђивања  

гаранције квалитета 

Предмет набавке су испорука и монтажа средњенапонских 10 kV постројења 
ваздухом изолованих, металом оклопљених, као и повезивање постојећих 10 
kV каблова, у циљу реконструкције 10 kV ћелија у оквиру постојећих ТС 10/0,4 
kV у Нишу. Такође, овом набавком предвиђена је испорука и монтажа опреме 
за даљинско управљање, аутоматизација испоручених 10 kV ћелија и њихова 
интеграција у систем даљинског надзора и управљања Диспечерског центра у 
Нишу. Демонтажа постојећих 10 kV ћелија, као и конфигурација, 
параметризација и функционално тестирање SCADA система у Диспечерском 
центру је обавеза Наручиоца.   

Планирана је уградња  модуларних 10 kV ћелија са ваздухом изолованим 
деловима под напоном и склопка-растављачима изолованим SF6 гасом и 
повезивање са постојећим 10 kV кабловима, у следећем обиму:  

1. ТС 10/0,4 kV "Бубањ 1" – 5 водних ћелија, 2 спојне ћелије и 1 трафо 
ћелија (постојећи трансформатор је снаге 630 kVA). Ширина простора за 
смештај наведених ћелија износи 4,2 m, висина 2 m, дубина 1,2 m. 
Каблови 10 kV у водним ћелијама су типа XHP48-A 3x150 mm², PP41 
3x95 mm², PP41 3x70 mm², PP41 3x70 mm², XHP48-A 4x(1x185) mm², 
XHE48-A 4x(1x185) mm², а у трафо пољу типа XHE48-A 4x(1x70) mm². 

2. ТС 10/0,4 kV "Ледена Стена 4" – 5 водних ћелија, 1 спојна ћелија и 1 
трафо ћелија (постојећи трансформатор је снаге 630 kVA). Ширина 
простора за смештај наведених ћелија износи 4,4 m. Каблови 10 kV у 
водним ћелијама су типа PP44 3x70 mm², IPO13 3x120 mm², IPO13 3x120 
mm², PHP48-A 3x150 mm², IPO13-A 3x150 mm², а у трафо пољу типа 
XHE48-A 4x(1x70) mm². 

3. ТС 10/0,4 kV "Јагњећа Пијаца" – 5 водних ћелија и 2 трафо ћелије 
(постојећи трансформатори су снаге 630 kVA). Ширина простора за 
смештај наведених ћелија износи 7,8 m, висина 2 m, дубина 1,2 m. 
Каблови 10 kV у водним ћелијама су типа IPO13 3x70 mm², IPO13 3x70 
mm², IPO13 3x70 mm², PP41 3x95 mm², IPO13 3x150 mm², а у трафо пољу 
типа XHE48-A 4x(1x70) mm². 

4. ТС 10/0,4 kV "Војводе Мишића 2" – 5 водних ћелија, 1 спојна ћелија и 1 
трафо ћелија (постојећи трансформатор је снаге 630 kVA). Ширина 
простора за смештај наведених ћелија износи 3,45 m (у два реда један 
до другог), висина 2 m, дубина 1,2 m. Каблови 10 kV у водним ћелијама 
су типа PP43 3x70 mm², PP43 3x70 mm², PP43 3x70 mm², IPO13-A 3x150 
mm², PHP48 3x70 mm², а у трафо пољу типа XHE48-A 4x(1x70) mm². 
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У складу са захтевима наручиоца датим у овој спецификацији, обавеза 
изабраног понуђача је израда пројекта изведеног објекта за све четири 
наведене ТС.  

Потребно је да изабрани понуђач изврши конфигурацију, параметризацију, 
функционално тестирање и пуштање у рад система за даљински надзор и 
управљање у наведеним ТС. 

Обавеза понуђача је и да, у оквиру своје понуде предвиди обуку за 
манипулацију и одржавање средњенапонске опреме, као и обуку за 
конфигурацију и параметризацију систама за даљински надзор и управљање за 
два лица Наручиоца. 

3.2.1. Техничке карактеристике ваздухом изолованих металом 
оклопљених ћелија 

Расклопно, ваздухом изоловано, металом оклопљено 10 kV постројење мора 
да задовољава стандард IEC 62271-200 или одговарајући и да је предвиђено за 
температурни опсег рада од -50C до +400C. Делови који су под напоном морају 
бити заштићени преградама израђеним у степену заштите IP2X, а механички 
покретни делови у степену заштите IP2XC. 

Расклопне ћелије 10 kV се испоручују комплетно префабриковане, тако да се 
на лицу места врши монтажа и израда само енергетских и сигнално – 
командних кабловских прикључних водова, као и повезивање на сабирни 
земљовод.  

Табела 1: Техничке карактеристике које морају важити за склопка-
растављаче 

 
Склопка-

растављач у 
водној ћелији 

Склопка- 
растављач у 
трафо ћелији 

Склопка- 
растављач у 
спојној ћелији 

Врста Троположајна 
(„укључено-
искључено-
уземљено“) са 
SF6 изолацијом, 
са системом 
блокада који 
онемогућава 
погрешну 
манипулацију 

Троположајна 
(„укључено-
искључено-
уземљено“) са 
SF6 изолацијом, 
са системом 
блокада који 
онемогућава 
погрешну 
манипулацију 

Троположајна 
(„укључено-
искључено-
уземљено“) са 
SF6 изолацијом, 
са системом 
блокада који 
онемогућава 
погрешну 
манипулацију 

Називни напон 10 kV 10 kV 10 kV 

Највиши радни напон 12 kV 12 kV 12 kV 

Краткотрајни минимални 
подносиви напон мрежне 
фреквенције (1 минут) 

28 kV 28 kV 28 kV 
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Подносиви атмосферски 
ударни напон (1,2/50 µs) 75 kV 75 kV 75 kV 

Називна струја 630 А 80 А  630 А 

Подносива струја кратког 
споја (1s) 

21 kА 21 kА 21 kА 

Струја укључења на кратак 
спој (вршна струја) 

52,5 kА 52,5 kА 52,5 kА 

Температура околине -50C до +400C -50C до +400C -50C до +400C 

Број механичких операција 
(укљ./искљ.) без одржавања Минимално 1000 Минимално 1000 Минимално 1000 

Број операција (укљ./искљ.) 
под номиналним 
оптерећењем без 
одржавања 

Минимално 100 Минимално 100 Минимално 1000 

Број укључења на кратак 
спој Минимално 5 Минимално 5 Минимално 5 

Степен заштите IP3X IP3X IP3X 

 

Понуђена раставна опрема мора да испуњава IEC стандарде из ове области 
(IEC 60694, IEC 60265-1, IEC 62271-105, IEC 62271-102) или одговарајуће.  

 

3.2.1.1. Водна ћелија  
У склопу сваке водне ћелије треба да буде испоручена, монтирана и повезана 
следећа опрема: 

• Троположајна раставна склопка 12 kV, 630А, смештена у кућишту 
пуњеним SF6 гасом за потребе укључења, искључења и уземљења 
кабловских извода опремљених са опружним механизмом за брзи 
исклоп. У циљу реализације двобитне сигнализације, за сигнализацију 
сваког од положаја треба да постоји минимум један радни и један мирни 
контакт. За потребе аутоматизације мора имати моторни погон за 
функције укључења и искључења. Напон напајања моторног погона 
треба да буде 48 V DC. Мора постојати могућност ручне и даљинске 
манипулације.  

• Механички индикатор положаја уклопног стања троположајне раставне 
склопке.  

• Блокадни механизам за кабловски простор ради спречавања скидања 
поклопца на кабловском простору када је исти под напоном. 

• Индикатор присуства напона, са потребном опремом за његово 
прикључење, са могућношћу слања напонског стања даљинској станици 
(RTU) и мерним утичницама за поређење фаза. Напон напајања 
индикатора треба да буде усклађен са системом беспрекидног напајања. 
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• Натписна плочица за означавање извода. 

• Индикатор притиска гаса са помоћним контактом за слање аларма у 
случају пада притиска испод дозвољене вредности. 

• Механизам за закључавање помоћу катанца троположајне раставне 
склопке.  

• Носач 10 kV кабловских завршетака, монтиран у кабловском простору, са 
монтираним кабловским обујмицама („шелнама“); 

• Опрема за детекцију и индикацију струје квара: 
a) Трополни индикатор земљоспоја и кратког споја, сигнализација 

земљоспоја (за I0>20А), сигнализација кратког споја (за Iks>300А).  

b) Могућност тестирања исправности рада . 

c) Ресетовање након повратка мрежног напона. 

d) Са потребним обухватним струјним мерним трансформаторима и 
кабловима за повезивање. Треба да постоји могућност слања 
сигнализације проласка струје квара даљинској станици (RTU). 

e) Напон напајања уређаја ускладити са системом беспрекидног 
напајања. 

• Опрема за мерење струје у средњој фази 10 kV вода са могућношћу 
даљинског преноса тог мерења. 

• Тастери за укључење и искључење.  

• Кабловски завршетак за прикључак кабловских водова са одговарајућим 
папучицама за повезивање на ћелију. 

 
3.2.1.2. Трафо ћелија 
У склопу сваке трафо ћелије треба да буде испоручена, монтирана и повезана 
следећа опрема: 

• Троположајна раставна склопка 12 kV, 200 А, смештена у кућишту 
пуњеним SF6 гасом за потребе укључења, искључења и уземљења 
трафо поља опремљених са опружним механизмом са акумулисаном 
механичком енергијом за брзи исклоп и калемом за искључење. У циљу 
реализације двобитне сигнализације, за сигнализацију сваког од 
положаја треба да постоји минимум један радни и један мирни контакт. 
Напон напајања калема за искључење треба да буде 230 V, 50 Hz, са 
секундара трансформатора.  

• Механички индикатор положаја уклопног стања троположајне раставне 
склопке. 

• Осигурачки склоп за заштиту трафо поља 12 kV, 80 А (IEC 62271-105 или 
одговарајући), за смештај стандардних патрона високоучинских СН 
осигурача са ударном иглом (IEC 60282-1 или одговарајући). 

• Блокадни механизам за кабловски простор и осигурачки склоп ради 
спречавања скидања поклопаца на кабловском простору и осигурачком 
склопу кад су исти под напоном.  
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• Систем за механичку индикацију прегоревања осигурача. 

• Индикатор присуства напона, са потребном опремом за његово 
прикључење, са могућношћу слања напонског стања даљинској станици 
(RTU) и мерним утичницама за поређење фаза. Напон напајања 
индикатора треба да буде усклађен са системом беспрекидног напајања. 

• Индикатор притиска гаса са помоћним контактом за слање аларма у 
случају пада притиска испод дозвољене вредности.  

• Тастер за механичко искључење трансформаторског поља. 

• Натписна плочица за означавање трафо ћелије. 

• Помоћни контакт за индикацију прегоревања осигурача са могућношћу 
слања сигнала даљинској станици (RTU). 

• Механизам за закључавање помоћу катанца троположајне раставне 
склопке. 

• Носач 10 kV кабловских завршетака, монтиран у кабловском простору, са 
монтираним кабловским обујмицама („шелнама“). 

• Тастери за укључење и искључење.  

• Кабловски завршетак за прикључак кабловских водова са одговарајућим 
папучицама за повезивање на ћелију. 

 

3.2.1.3. Спојна ћелија 
У склопу сваке спојне ћелије треба да буде испоручена, монтирана и повезана 
следећа опрема: 

• Троположајна раставна склопка 12 kV, 630А, смештена у кућишту 
пуњеним SF6 гасом за потребе укључења, искључења и уземљења 
кабловских извода опремљених са опружним механизмом за брзи 
исклоп. У циљу реализације двобитне сигнализације, за сигнализацију 
сваког од положаја треба да постоји минимум један радни и један мирни 
контакт. За потребе аутоматизације мора имати моторни погон за 
функције укључења и искључења. Напон напајања моторног погона 
треба да буде 48 V DC. Мора постојати могућност ручне и даљинске 
манипулације.  

• Механички индикатор положаја уклопног стања троположајне раставне 
склопке.  

• Индикатор присуства напона, са потребном опремом за његово 
прикључење, са могућношћу слања напонског стања даљинској станици 
(RTU) и мерним утичницама за поређење фаза. Напон напајања 
индикатора треба да буде усклађен са системом беспрекидног напајања. 

• Натписна плочица за означавање спојне ћелије. 

• Индикатор притиска гаса са помоћним контактом за слање аларма у 
случају пада притиска испод дозвољене вредности.  

• Механизам за закључавање помоћу катанца троположајне раставне 
склопке.  
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• Тастери за укључење и искључење.  

 
3.2.1.4. Спецификација заједничке опреме 

• Стандардни прибор за ручну манипулацију. 
• „Слепа шема“ разводног постројења уграђена на предњој страни блока. 
• Уређај за контролу редоследа фаза.  

 

3.2.2. Функционални захтеви за напајање опреме која се инсталира у ТС 
10/0,4 kV 

3.2.2.1. Главно напајање 
За опрему која се монтира у ТС 10/0,4 kV на располагању је напон 230V ±10%, 
50 Hz. 

Уређаји са стране главног напајања треба да имају уграђену ефикасну 
пренапонску заштиту (IEC 62040-1 или одговарајући) и одговарајуће осигураче.  

Интегрисана опрема за напајање мора имати предвиђен поступак искључења 
ради заштите електронике у периоду екстремних температура.  

 

3.2.2.2. Беспрекидно напајање 

Систем за беспрекидно напајање  опреме састоји се од: 

- исправљача – пуњача и  
- акумулаторске батерије. 

У току нормалног рада, исправљач - пуњач истовремено обезбеђује напајање 
за потрошаче једносмерне струје (погон расклопних уређаја, RTU, остала 
опрема ...) и пуни, односно допуњава акумулаторску батерију. При нестанку 
главног напајања, акумулаторска батерија преузима улогу извора без 
последица у напајању потрошача.  

Капацитет акумулаторске батерије одређује се према снази прикључених 
потрошача, тако да се обезбеди минимална аутономија рада система од 4 
сата, уважавајући пре свега оптерећење погона расклопних уређаја 
(минималан број УКЉ/ИСКЉ треба да буде 6). Акумулаторска батерија се 
испоручује у изведби која не захтева њено одржавање у току животног века 
(минимално 4 године).  Поред потребних излазних напона, неопходан је и 
напон за моторни погон од 48V DC. 

Поред тога, треба предвидети: 

• Tемпературно компензовано пуњење батерије, чиме се обезбеђује 
оптимално пуњење и продужава  животни век батерије, 

• Заштиту од потпуног пражњења батерије. 
• Локални и даљински увид у стање батерије (треба да постоји сигнал: 

„Нерегуларно стање батерије“). 
• Периодично (програмибилно) аутоматско (само)тестирање батерије 

(опционо). 

Опрема за беспрекидно напајање смешта се у исти орман са даљинском 
станицом (RTU). 



 

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд          Конкурсна документација ЈН 41-16 

 

Страна 11 од 73 

3.2.3. Функционални захтеви за даљинску станицу (RTU) и осталу опрему 
за систем даљинског надзора и управљања 

Даљинску станицу (RTU) и осталу опрему намењену аутоматизацији ТС је 
потребно сместити у орман/е (монтирају се у ТС) који морају да штите опрему 
од глодара и треба да буду израђени од галванизирајућег или нерђајућег 
челика са степеном заштите минимално IP3X.  

 

3.2.3.1. Општи захтеви за RTU 

RTU треба да врши аквизицију вредности мерених електричних и 
неелектричних величина, дигиталних сигнала из ТС и са индикатора квара и 
индикатора присуства напона, обавља on-line дијагностику система, 
комуницира са надређеним SCADA системом у ДЦ. 

Нестанак у систему напајања RTU не сме да проузрокује губитак података 
значајних за конфигурацију система, прикупљених аларма и догађаја из ТС.  

Оперативни систем, софтверски пакет, конфигурациони фајлови, као и 
регистровани сигнали из система, морају бити смештени у EPROM, EEPROM, 
FLASH или NVRAM меморију. Конфигурација RTU-а мора бити урађена тако, да 
се након поновног доласка напона, систем аутоматски покрене. 

RTU треба да има функцију самонадзора, као и LED индикацију исправности 
рада. 

Процесор (CPU) мора да има стабилан интерни real-time clock (RTC), са 
батеријом довољном да одржи програмирање real-time clock -а минимум 6 
месеци по губитку напајања. 

Потребно је омогућити конфигурацију и параметризацију система, директно, 
прикључењем монитора, тастатуре и миша на RTU, као и преко LAPTOP 
рачунара, који се повезује са RTU путем серијског интерфејса, односно преко 
електричног Ethernet порта  RTU. 

Такође, траба да постоји могућност даљинског приступа RTU, путем LAPTOP 
рачунара, који се повезује на Ethernet TCP/IP bus у трафо станици. 

RTU треба да буде индустријски рачунар са температурним опсегом рада од -
25° до +60°C (IEC 60068-2-3 или одговарајући), отпоран на утицај 
електромагнетних сметњи (IEC 61000-4 или одговарајући) и вибрација (IEC 
60068-2-6 или одговарајући) 

 

3.2.3.2. Хардверски захтеви за RTU 

RTU треба да задовољи следеће хардверске захтеве: 
• LED индикација статуса система 
• Минимум 1 x серијски RS232 порт 
• Минимум 1 x серијски RS485 порт 
• Минимум 1 x LAN 10/100 Мb (RJ45) порт 
• Надзор рада компоненти система (HW – watchdog) 
• Хлађење без обртних делова 

 



 

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд          Конкурсна документација ЈН 41-16 

 

Страна 12 од 73 

RTU треба да поседује интерни GPRS модем, при чему је могуће понудити и 
екстерни модем са припадајућим кабловима, али у том случају RTU треба да 
поседује још један додатни порт за повезивање модема.  

 

3.2.3.3. Надзор и дијагностика RTU 

Надзор и дијагностика RTU треба да садржи следеће функције: 
• Проверу меморије 
• Надзор рада компоненти система 
• Мониторинг комуникационих праваца 
• Температурни и напонски надзор рада процесора 
• Watchdog функцију 

 

Све функције мониторинга које се покрећу приликом стартовања система, 
треба да се извршавају и у позадини током рада система, ради детектовања 
евентуалних кварова и грешака у систему. 

 

3.2.3.4. Kомуникациони захтеви за RTU  

За потребе комуникације са надређеним SCADA системом и пренос података 
по принципу "on event", RTU треба да подржава DNP3.0 TCP/IP протокол. За 
комуникацију са мулти-функционалним уређајима за мерење електричних 
величина на НН страни трансформатора и НН изводима (реализација мерења 
на НН изводима није предмет ове набавке), RTU треба да подржава MODBUS 
протокол преко серијског RS485 порта. 

За комуникацију RTU са надређеним системом управљања у ДЦ, RTU треба да 
подржава два независна комуникациона канала. Комуникација са ДЦ биће 
путем Wireless-a и/или GPRS-а, при чему је обавеза Наручиоца обезбеђивање 
опреме и успостављање Wireless комуникационог пута, а обавеза Понуђача је 
испорука GPRS модема и пратећих каблова за ТС (уколико RTU не поседује 
интерне GPRS модеме). Обавеза Наручиоца је обезбеђивање одговарајућих 
GPRS картица. 

Приликом прекида примарног комуникационог пута, RTU треба да има 
могућност аутоматског преласка на алтернативни комуникациони пут. 
Примарни и алтернативни комуникациони пут треба да имају могућност 
коришћења истог buffer-а. 

У случају прекида комуникације са надређеним системом управљања RTU 
треба да има могућност архивирања, минимално, последњих 250 догађаја и 
аларма, које по успостави комуникације прослеђује SCADA систему. 

 

3.2.3.5. Синхронизација времена 

RTU треба да поседује могућност синхронизације времена путем: 
• Network Time Protocol-а преко Ethernet TCP/IP мреже 
• Телекомуникационог протокола из надређеног SCADA система у ДЦ-у  
• GPS сата  
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3.2.3.6. Хронолошка регистрација догађаја (SOE - Sequence of event) 

Аларми и индикације из ТС се шаљу са податком о времену регистрације 
("Time Stamp"), при чему временска резолуција треба да буде 1 ms. Аларми и 
догађају се смештају у меморију по систему FIFO (first in, first out memory). 

RTU треба да има меморијски капацитет за архивирање минимално 250 
аларма и догађаја. У случају да дође до нестанка напајања, RTU мора да памти 
догађаје најмање 24 часа. 

 

3.2.3.7. Софтверски захтеви за RTU 

Понудом је потрбно обухватити испоруку софтверских пакета потребних за 
конфигурацију, параметризацију и функционално тестирање RTU-а. 

 

Софтверски пакет за конфигурацију и параметризацију система треба да 
омогућава следеће функционалности: 

• Конфигурација интерфејса за комуникацију са надређеним системом 
управљања у ДЦ и уређајима у ТС. 

• Конфигурација протокола за комуникацију са повезаним системима, 
серијских интерфејса, Ethernet комуникације. 

• Конфигурација сигнала, дефинисање адреса и рутирање сигнала ка 
надређеном систему управљања. 

• Издавање команди, приказ системских и процесних информација са Time 
Stamp-ом и узроком настанка сигнала (спонтана информација, general 
interrogation, kоманда). 

• Мониторинг тренутних вредности мерених величина и статуса сигнала. 
• Могућност дефинисања прага промене вредности меренe величинe 

("deadband"), који ће се прослеђивати надређеном систему управљања. 
• Омогућава функције филтрирања и сортирања сигнала. 
• Ауторизацију приступа софтверском пакету RTU-а. 

 

3.2.3.8. Локална аутоматика 

Избор начина управљања локално/даљински се врши путем преклопке која се 
уграђује у ТС. Такође, на вратима ТС потребно је уградити микропрекидач, чији 
се контакти уводе у RTU. 

 

RTU треба да поседује функцију локалне аутоматике, која треба да омогући 
следеће: 

• Аутоматско секционисање (отварање/затварање расклопног уређаја 
након стицања дефинисаних услова – детектован пролазак струје квара, 
детектован нестанак напона, временско затезање ....). 

• Аутоматску реестаурацију напајања дела мреже преласком на напајање 
са алтернативног правца (changeover функција). 

• Блокаду функције локалне аутоматике (локално из ТС и даљински са 
SCADA система у ДЦ). 
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У оквиру радова на аутоматизацији потребно је предвидети опрему и 
комплетно ожичење у циљу добијања следећих информација из СН трафо 
поља: 

Табела 2: Списак сигнала из СН трафо поља  

Р.бр. Тип Назив сигнала Број 
улаза/излаза Опис 

1. 

аларми 

Бухолц - опомена 1 настанак/престанак 

2.  Бухолц - искључење 1 настанак/престанак 

3.  Контактни термометар - опомена 1 настанак/престанак 

4. Контактни термометар - 
искључење 1 настанак/престанак 

5. Струјно-термичко преоптерећење 
(искључење) 1 настанак/престанак 

 

као и опрему (одговарајући мерни трансформатори, мулти-функционални 
уређаји са припадајућим кабловима ....) за реализацију следећих мерења из НН 
трафо поља: 

 

Табела 3: Списак сигнала из НН трафо поља  

Р.бр. Тип Назив сигнала 

1. 

мерења 

Струја у фази R 

2.  Струја у фази S 

3.  Струја у фази T 

4. Међуфазни напон - URS 

5. Међуфазни напон – UST 

6.  Међуфазни напон – URT 

7.  Активна снага - P 

8. Реактивна снага - Q 

9. Фактор снаге – cosφ  

 

Наведена мерења из НН трафо поља могуће је реализовати путем 
аквизицијских мерних модула RTU или путем индустријских мулти-
функционалних уређаја са температурним опсегом рада од -25° до +60°C, који 
подржавају MODBUS протокол преко RS485 порта. 
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3.2.3.9. Спецификација команди, статуса расклопне опреме, индикација, 
аларма и мерења 

 

Табела 4: Списак сигнала из СН водне ћелије 

Р.бр. Тип Назив сигнала Број 
улаза/излаза Опис 

1. команде Склопка - растављач 2 укључи/искључи 

2.  
индикације 

Склопка - растављач 2 укључен/искључен 

3.  Уземљивач 2 укључен/искључен 

4. 

аларми 

Напон 10 kV 1 нестанак/присутан 

5. Детектована струја квара 1 настанак/престанак 

6. Низак притисак SF6 гаса 1 настанак/престанак 

7.  мерења Струја у фази S   

 

Табела 5: Списак сигнала из СН спојне ћелије 

Р.бр. Тип Назив сигнала Број 
улаза/излаза Опис 

1. команде Склопка - растављач 2 укључи/искључи 

2.  
индикације 

Склопка - растављач 2 укључен/искључен 

3.  Уземљивач 2 укључен/искључен 

4. 
аларми 

Напон 10 kV 1 нестанак/присутан 

5. Низак притисак SF6 гаса 1 настанак/престанак 

 

Табела 6: Списак сигнала из СН трафо ћелије 

Р.бр. Тип Назив сигнала Број 
улаза/излаза Опис 

1. команде Склопка - растављач 1 искључи 

2.  
индикације 

Склопка - растављач 2 укључен/искључен 

3.  Уземљивач 2 укључен/искључен 

4. 

аларми 

Напон 10 kV 1 нестанак/присутан 

5. Квар ВН осигурача 1 настанак/престанак 

6. Низак притисак SF6 гаса 1 настанак/престанак 
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Табела 7: Списак опште сигнализације 

Р.бр. Тип Назив сигнала Број 
улаза/излаза Опис 

1. команде Функција локалне 
аутоматике 2 укључи/искључи 

2.  

индикације 

Функција локалне 
аутоматике  2 укључена/искључена 

3.  Избор режима рада 2 локално/даљински 

4. Врата ТС 1 отворена/затворена 

5. 

аларми 

Нерегуларно стање батерије 1 настанак/престанак 

6. Квар пуњача батерије 1 настанак/престанак 

7. Низак притисак SF6 гаса 1 настанак/престанак 

8. Нестанак напајања моторних 
погона 1 настанак/престанак 

9. Нестанак извора напајања 
230 V, 50 Hz 1 настанак/престанак 

10. Нестанак једносмерног 
извора напајања  1 настанак/престанак 

11. Нестанак напајања ТК 
опреме 1 настанак/престанак 

12. Нестанак напајања бинарних 
улаза 1 настанак/престанак 

 

Извођач се обавезује да води грађевински дневник. 

Наручилац ће именовати Надзорни орган. 

Извођач је дужан да преко Надзорног органа обавести Наручиоца о завршетку 
уговорених радова, у виду захтева за примопредају изведених радова који 
уписује, а Надзорни орган потврђује у Грађевинском дневнику. 

Примопредају изведених радова врши Надзорни одган. Надзорни одган је 
дужан да без одлагања, а најкасније у року од 24 сата, по пријему обавештења 
изврши преглед изведених радова, испоручене и уграђене опреме, и уколико 
констатује да су радови изведени у свему према овом Уговору, приступа 
примопредаји изведених радова, испоручене и уграђене опреме, о чему 
сачињава Записник о примопредаји изведених радова – без примедби. 

Сваку привремену и окончану ситуацију пратиће и Записник о примопредаји 
изведених радова.   

Извођач је дужан да своје активности прилагоди договору са Наручиоцем за 
планиране радове, без права надокнаде за евентуално посебно повећање 
трошкова за прековремени рад. 

Пријем изведених радова обухвата и предају комплетне пратеће документације 
– атесте, извештаје о типским испитивањима, сертификата, декларација и сл.  
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Извођач је дужан да одмах, а најкасније у року који комисија одреди 
Записником, отклони све евентуалне констатоване недостатке и примедбе. 

Када Извођач отклони све евентуалне примедбе и недостатке у датим 
роковима, комисија ће извршити поново пријем изведених радова и то 
констатовати новим Записником. Тек тада се сматра да је пријем изведених 
радова извршен успешно и да су изведени радови примљени од стране 
Наручиоца. 

 

3.3  Рок извођења радова 

Максималан рок за извођење предметних радова је 365 календарских дана од 
дана увођења Извођача радова у посао. 

У случају да Извођач не изведе радове у року наведеном у уговору, Наручилац 
има право на наплату уговорне казне и банкарске гаранције за добро 
извршење посла, као и право на раскид уговора. 

 

3.4.  Место извођења радова 
Места извођења радова су територија електродистрибуције Ниш и то следеће 
ТС: 

- ТС 10/0,4 kV "Бубањ 1" 
- ТС 10/0,4 kV "Ледена Стена 4" 
- ТС 10/0,4 kV "Јагњећа Пијаца" 
- ТС 10/0,4 kV "Војводе Мишића 2" 

 

3.5.  Гарантни рок 

За изведене радове, односно испоручени и уграђени материјал/опрему, 
гарантни период не може бити краћи од 24 месеца од дана потписивања 
конкретног Записника о примопредаји изведених радова – без примедби. 

Извођач је дужан да се у гарантном периоду, а на писани захтев Наручиоца, у 
року од два дана, одазове и у најкраћем року отклони о свом трошку све 
недостатке, који су настали због његовог пропуста и неквалитетног рада. 

 

3.6. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

У прилогу понуде, обавеза понуђача је да доставе техничку документацију 
(каталоге или изводе из каталога или проспекте или сличне документе) у 
електронском или папирном облику, из које се јасно могу утврдити техничке 
карактеристике понуђене опреме и уређаја. 
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

Ред. 
бр. 

4.1  ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА 

 

1. 

Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно 
уписан у одговарајући регистар; 

Доказ:  

- за правно лице:Извод из регистраАгенције за привредне регистре, 
односно извод из регистра надлежног Привредног суда  

- за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из одговарајућег регистра  

Напомена:  
� У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ 

доставити за сваког члана групе понуђача 
� У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ 

доставити и за сваког подизвођача  

2. 

Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре 

Доказ: 

- за правно лице: 

1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА – уверење из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – 
захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта. 

2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала – 
Уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у 
Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за 
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим 
у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је 
обавештењеhttp://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-
za-pravna-lica.html 

3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела против привреде, против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре – Уверење Основног суда  (које обухвата и податке из 
казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности 
редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је 
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 
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огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно 
лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре. 

Посебна напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата 
податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности 
редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења 
Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је 
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 
огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно 
лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично 
дело примања мита. 

- за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – 
захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта. 

Напомена:  
� У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити 

овај доказ и за правно лице и за законског заступника 
� У случају да правно лице има више законских заступника, ове 

доказе доставити за сваког од њих 
� У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе 

доставити за сваког члана групе понуђача 
� У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе 

доставити и за сваког подизвођача  
Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 
 

3. 

Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе 
када има седиште на њеној територији 

Доказ: 

- за правно лице, предузетнике и физичка лица:  

1.Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и 

2.Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе (града, 
односно општине) према месту седишта пореског обвезника правног 
лица и предузетника, односно према пребивалишту физичког лица, да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода  

Напомена: 
� Уколико локална (општинска) управа јавних приход у својој 

потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне 
приходе прибављају и од других локалних 
органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду 
локалне управе јавних прихода приложи и потврде тих осталих 
локалних органа/организација/установа  
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� Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе 
наведена два доказа, потребно је доставити уверење 
Агенције за приватизацију да се налази у поступку 
приватизације 

� У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе 
доставити за сваког учесника из групе 

� У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе 
доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача 
доставити за сваког од њих) 

Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 
 

4.  

 

Услов:Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је 
на снази у време подношења понуде 

Доказ: 

Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. Закона 
(Образац бр.4.) 

Напомена: 

� Изјава мора да буде потписана од стране овалшћеног лица за 
заступање понуђача и оверена печатом.  

� Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити 
достављена за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача 
из групе понуђача и оверена печатом.   

 

 

4.2  ДОДАТНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА 

 

5. 

Услов: 

Пословни капацитет: 
Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом ако је у 
претходне три године до дана објављивања Позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки, извео радове, односно испоручио и 
уградио добра која су уједно и предмет јавне набавке у вредности од 
најмање 30.000.000,00 динара 

Доказ:  
-  Списак изведених радова – Стручне референце (Образац бр.5.) 
- Потписане и оверене потврде о Референтним набавкама (Образац 
бр.6.) 
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6. 

Услов: 

Кадровски капацитет 

 
Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом ако, има 
најмање: 

- 1 (једног) дипломираног инжењера електротехнике, са лиценцом 
бр. 351 (Oдгoвoрни прojeктaнт eлeктрoeнeргeтских инстaлaциja 
ниског и срeдњeг нaпoнa - рaзвoднa пoстрojeњa и прeнoс 
eлeктричнe eнeргиje), 
 

- 1 (једног) дипломираног инжењера eлeктрoтeхникe, са лиценцом 
бр. 350 (Oдгoвoрни извoђaч рaдoвa eлeктрoeнeргeтских 
инстaлaциja ниског и срeдњeг нaпoнa - рaзвoднa пoстрojeњa и 
прeнoс eлeктричнe eнeргиje),  
 

- 2 (два) електромонтера или електротехничара, 
 

запослених у радном односу, односно радно ангажованих по основу 
другог облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 
197-202. Закона о раду. 
 

Доказ:  
1. Изјава понуђача о довољном кадровском капацитету  (Образац 

бр. 7.) 
2. Фотокопија пријаве - одјаве на обавезно социјално осигурање 

издате од надлежног Фонда ПИО (образац М (или М3А), којом се 
потврђује да су запослени радници, наведени у  обрасцу бр.7. 
запослени код понуђача - за лица у радном односу 

3. Фотокопија важећег уговора о ангажовању (за лица ангажована 
ван радног односа) 

4. Фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми (за 2  
електромонтера или електротехничара 

и 
5. Фотокопије важећих лиценци број 350 и 351, са потврдом 

Инжењерске коморе о важењу исте. 

 
 
Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне 
услове из тачака 1. до 6. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива. 

1. Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) 
и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. 
Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона, понуђач испуњава 
самостално без обзира на ангажовање подизвођача. 
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2. Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да 
испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује 
достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са 
капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на 
основу достављених доказа у складу са овим одељком конкурсне 
документације. 
3. Докази о испуњености услова из члана 77. Закона могу се достављати у 
неовереним копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели 
уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за 
јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа. 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
4. Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења 
понуде доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне 
набавке, односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато 
што не садржи доказ одређен Законом или Конкурсном документацијом, ако је 
понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно 
доступни. У том случају понуђач може, да у Изјави (која мора бити потписана и 
оверена), да наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уз наведену Изјаву, 
понуђач може да достави и фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар 
понуђача.   
На основу члана 79. став 5. Закона понуђач није дужан да доставља следеће 
доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то: 

1)извод из регистра надлежног органа: 
-извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs 
2)докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) и 4) Закона 
-регистар понуђача: www.apr.gov.rs 

5. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са 
законом којим се уређује електронски документ. 
6. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли 
су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 
стране надлежних органа те државе. 
7. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење 
понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити 
издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду 
приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да 
накнадно достави тражена документа у примереном року. 
8. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. 
став 1. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, 
дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или 
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те 
државе 
9. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана 
настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени 
писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин. 
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5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“. 
Критеријум за оцењивање понуда Најнижа понуђена цена, заснива се на 
понуђеној цени као једином критеријуму. 
У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када 
постоје понуде домаћег и страног понуђача који изводе радове, наручилац 
мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена 
није већа од 5% у односу на нaјнижу понуђену цену страног понуђача. 

У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине. 

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује 
порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона 
којим се уређује порез на доходак грађана. 

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим 
понуђачем ако је сваки члан групе понуђача правно лице резидент у смислу 
закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице 
резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из 
члана 86. става 6. ЗЈН). 

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим 
понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач правно лице резидент у смислу 
закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице 
резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из 
члана 86. става 6. ЗЈН). 

Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86.  став 1. 
до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава 
потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 
2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума. 

Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86. став 1. 
до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава 
потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских 
заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са 
друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог Споразума. 

 

5.1. Резервни критеријум 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок 
извођења радова. У случају истог понуђеног рока извођења радова, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи 
гранатни рок. 
Уколико ни после примене резервних критеријума не буде  могуће изабрати 
најповољнију понуду, најповољнија понуда биће изабрана путем жреба. 
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача 
који имају исту најнижу понуђену цену. На посебним папирима који су исте 
величине и боје Наручилац ће исписати називе понуђача, те папире ставити у 
кутију, одакле ће председник Комисије извући само један папир. Понуђачу чији 
назив буде на извученом папиру биће додељен уговор  о јавној набавци. 
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6.   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
Конкурсна документација садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и 
потребне податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и 
услове под којима се спроводи поступак избора најповољније понуде у 
поступку јавне набавке. 
Понуђач мора да испуњава све услове одређене Законом о јавним набавкама 
(у даљем тексту: Закон) и конкурсном документацијом. Понуда се припрема и 
доставља на основу позива, у складу са конкурсном документацијом, у 
супротном, понуда се одбија као неприхватљива. 
 

6.1 Језик на којем понуда мора бити састављена 
Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и водиће 
поступак јавне набавке на српском језику.  
Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику. 
Део понуде који се тиче техничких карактеристика (техничкa документацијa - 
(каталог или извод из каталога или проспект или сличан документ), може бити 
достављен на енглеском језику или неком другом страном језику. Уколико се 
приликом стручне оцене понуда утврди да је документа на енглеском/или 
неком другом страном језику потебно превести на српски језик, Наручилац ће 
позвати понуђача да у одређеном року изврши превод тог дела понуде. 
 

6.2  Начин састављања и подношења понуде 
Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што Понуђач уписује тражене 
податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и оверава је 
печатом и потписом законског заступника, другог заступника уписаног у 
регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског 
заступника уз доставу овлашћења у понуди. Доставља их заједно са осталим 
документима који представљају обавезну садржину понуде. 
Препоручује се да сви документи поднети у понуди  буду нумерисани и 
повезани у целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни 
листови, односно прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или 
замењивати.  
Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди 
изврши на свакоj страни на којој има текста, исписивањем “1 од н“, „2 од н“ и 
тако све до „н од н“, с тим да „н“ представља укупан број страна понуде. 
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при 
отварању може проверити да ли је затворена, као и када, на адресу: Јавно 
предузеће „Електропривреда Србије“, Тело за централизоване јавне набавке, 
одељење Ниш, адреса Булевар др Зорана Ђинђића бр. 46а, канцеларија 
бр.214. - са назнаком: „ Понуда за јавну набавку радова: Аутоматитација 
разводних постројења у ЕД Ниш - Јавна набавка број 41-16 - НЕ 
ОТВАРАТИ“.  
На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуђача, 
телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте назначити да 
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе 
понуђача. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом 
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оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце 
дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање 
изјава под материјалном и кривичном одговорношћу морају бити потписани и 
оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. 
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и 
печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца 
који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном 
одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из 
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 
који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.  
Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом 
састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, 
дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су 
потписале образац понуде и печат понуђача.  
 

6.3  Обавезна садржина понуде 
Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази о 
испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 
77. Закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени 
прилози и изјаве (попуњени, потписани и печатом оверени) на начин предвиђен 
следећим ставом ове тачке: 

• Образац понуде  
• Структура цене  
• Изјава о независној понуди  
• Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона  
• Средства финансијског обезбеђења  
• Списак изведених радова  
• Потврда о референтним набавкама  
• Изјава понуђача – кадровски капацитет 
• Образац трошкова припреме понуде, ако понуђач захтева надокнаду 

трошкова у складу са чл.88 Закона 
• Споразум о учесника заједничке понуде 
• Потписан и печатом оверен образац „Модел уговора“ (пожељно је да буде 

попуњен) 
• Прилог о безбедности и здрављу на раду 
• Обрасци, изјаве и докази одређене тачком 6.9 или 6.10 овог упутства у 

случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду 
подноси група понуђача 

• Докази о испуњености услова из чл. 76. Закона у складу са чланом 77. 
Закона и Одељком 4. конкурсне документације  

• Техничка документација којом се доказује испуњеност захтеваних 
техничких карактеристика, наведена у поглављу 3. Техничка 
спецификација   конкурсне документације (каталози или изводи из каталога 
или проспекти или слични документи) у електронском или папирном 
облику, из које се јасно могу утврдити техничке карактеристике понуђене 
опреме и уређаја. 
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Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове 
из позива за подношење понуда и конкурсне документације. 
Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку 
стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже 
неистините податке. 
 

6.4  Подношење и отварање понуда 
Благовременим се сматрају понуде које су примљене, у складу са Позивом за 
подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки, без обзира на 
начин на који су послате. 
Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у 
позиву, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће по окончању поступка 
отварања понуда, овакву понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да 
је поднета неблаговремено. 
Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити 
дана наведеном у Позиву за подношење понуда у просторијама Јавног 
предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, Тело за централизоване 
набавке, одељење Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића бр.46а, канцеларија 
бр.214., спрат 2. 
Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, 
морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне 
набавке писано овлашћење за учествовање у овом поступку,(пожељно је да 
буде издато на меморандуму понуђача), заведено и оверено печатом и 
потписом законског заступника понуђача или другог заступника уписаног у 
регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског 
заступника уз доставу овлашћења у понуди. 
Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе 
подаци у складу са Законом. 
Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашћени 
представници понуђача, који преузимају примерак записника. 
Наручилац ће у року од три (3) дана од дана окончања поступка отварања 
понуда поштом или електронским путем доставити записник о отварању понуда 
понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда. 
 

6.5  Начин подношења понуде 
Понуђач може поднети само једну понуду. 
Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са 
подизвођачем. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно 
наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.  
Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку 
понуду, односно учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је 
понуђач, у оквиру групе понуђача, поднео две или више заједничких понуда, 
Наручилац ће све такве понуде одбити. 
Понуђач који је члан групе понуђача не може истовремено да учествује као 
подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака 
понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.  
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6.6  Измена, допуна и опозив понуде 
У року за подношење понуде понуђач може да измени или допуни већ поднету 
понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА – 
ДОПУНА - Понуде за јавну набавку радова: Аутоматитација разводних 
постројења у ЕД Ниш - Јавна набавка број 41-16  – НЕ ОТВАРАТИ“. 
У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац ће приликом 
стручне оцене понуде узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у 
целини и према обрасцу на који се, у већ достављеној понуди, измена или 
допуна односи. 
У року за подношење понуде понуђач може да опозове поднету понуду 
писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ОПОЗИВ - Понуде за 
јавну набавку радова: Аутоматитација разводних постројења у ЕД Ниш - 
Јавна набавка број 41-16  – НЕ ОТВАРАТИ“. 
У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, 
Наручилац такву понуду неће отварати, већ ће је неотворену вратити понуђачу. 
 

6.7  Партије 
Набавка није обликована по партијама. 
 

6.8  Понуда са варијантама 
Понуда са варијантама није дозвољена. 
 

6.9  Подношење понуде са подизвођачима 
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично 
поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе: 
- назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде 
закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору; 
- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не 
може бити већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко 
подизвођача. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без 
обзира на број подизвођача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, 
омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 
Обавеза понуђача је да за подизвођача достави доказе о испуњености 
обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона наведених у 
одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује 
испуњеност тих услова. 
Додатне услове понуђач испуњава самостално, без обзира на агажовање 
подизвођача. 
Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу, које попуњава, потписује и оверава 
сваки подизвођач у своје име. 
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути 
уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.  
Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако 
је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија 
неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за 
подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. Наручилац 
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може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава 
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке који се 
извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу 
доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити 
добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори 
уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач 
(добављач) у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача. 
 

6.10 Подношење заједничке понуде 
У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део 
понуде морају доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се 
међусобно и према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који 
обавезно садржи податке прописане члан 81. став 4. и 5.Закона о јавним 
набавкама и то:  

• податке о члану групе који ће бити Носилац посла, односно који ће поднети 
понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем; 

• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да 
испуњава услове из члана 75.  став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, наведене у 
одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује 
испуњеност тих услова,. Услове у вези са капацитетима, у складу са чланом 76. 
Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа 
дефинисаних конкурсном документацијом. 
У случају заједничке понуде групе понуђача обрасце под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу попуњава, потписује и оверава сваки члан групе 
понуђача у своје име.( Образац Изјаве о независној понуди и Образац изјаве у 
складу са чланом 75. став 2. Закона) 
Понуђачи из групе понуђача одговорају неограничено солидарно према 
наручиоцу. 
 

6.11 Понуђена цена 
Цена се исказује у динарима. 
Цена је фиксна и не може се мењати. 
У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са 
или без пореза на додату вредност, сматраће се сагласно Закону, да је иста 
без пореза на додату вредност.  
Јединичне цене и укупно понуђена цена морају бити изражене са две децимале 
у складу са правилом заокруживања бројева. У случају рачунске грешке 
меродавна ће бити јединична цена. 
Понуда која је изражена у две валуте, сматраће се неприхватљивом. 
Понуђена цена мора садржати све трошкове рада, уграђеног материјала и 
опреме, ангажовања опреме и механизације, трошкови утовара опреме и 
материјала, транспорт, трошкове царине уколико је из увоза, трошкове 
шпедиције, комплетно осигурање до места испоруке и након испоруке до 
завршетка извођења радова, издавања атеста, трошкови испуњења 
обавеза у гарантном периоду, све евентуалне трошкове везане за 
испуњавање одредби Закона о безбедности и здрављу на раду и Закона о 
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заштити животне средине, као и трошкове за прибављање средстава 
финансијског обезбеђења и све остале зависне трошкове. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан 
да тај део одвојено искаже у динарима. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
 

6.12  Рок извођења радова 
Изабрани понуђач је обавезан да изведе радове у року који не може бити дужи 
од 360 календарских дана од дана увођења Извођача радова у посао. 
Сваки рок који је описно понуђен (нпр.одмах) рачунаће се као  рок од 8 (осам) 
дана од дана увођења Извођача радова у посао. 
 
 

6.13 Гарантни рок 

За изведене радове, односно испоручени и уграђени материјал/опрему, 
гарантни период не може бити краћи од 24 месеца од дана потписивања 
конкретног Записника о примопредаји изведених радова – без примедби. 
Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне 
недостатке у току трајања гарантног рока.  
 
 

6.15  Начин и услови плаћања 

Плаћање за изведене предметне радове, односно испоручени и уграђени 
материјал/опрему, наручилац ће извршити на текући рачун понуђача, у 
законском року од дана потписивања конкретног Записника о примопредаји 
изведених радова – без примедби, пријему оверених привремених и окончане 
ситуације (од стране надзорног органа наручиоца) и пријему исправне фактуре 
(рачуна). 

Уз рачун који доставља на адресу наручиоца: „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. 
Београд, Масарикова 1-3, 11000 Београд, ПИБ: 100001378, за Ниш, Булевар др 
Зорана Ђинђића 46а 18000 Ниш и у коме обавезно наводи број уговора по коме 
су изведени радови, односно испоручени и уграђени материјал/опрему, 
Понуђач је обавезан да достави Записника о примопредаји конкретно 
изведених радова – без примедби, оверене привремене, односно оверену 
окончану ситуацију, од стране надзорног органа кога одреди Наручилац. 
Сва плаћања ће се вршити на основу потписаних и оверених привремених 
ситуација и окончане ситуације, оверених од стране надзорног органа кога 
овлашћује Наручилац у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. 
глaсник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - oдлукa УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 - oдлукa УС, 50/2013 - oдлукa УС, 98/2013 - oдлукa УС, 
132/2014 и 145/2014) и Правилником о садржају и начину вршења стручног 
надзора ("Сл. глaсник РС", бр. 22/2015). 
Привремене и окончане ситуације се испостављају према количинама из 
обрачунских листова грађевинске књиге, овереним и потписаним од стране 
Извођача радова и надзорног органа, у складу са Законом о планирању и 
изградњи. 
Плаћање ће се вршити у динарима. 
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6.16 Рок важења понуде 
Понуда мора да важи најмање 90 (словима:деведесет) дана од дана отварања 
понуда.  
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити 
одбијена, као неприхватљива.  
 

6.17 Средства финансијског обезбеђења 

Наручилац користи право да захтева средстава финансијског обезбеђења (у 
даљем тексу СФО) којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у 
поступку јавне набавке (достављају се уз понуду), као и испуњење својих 
уговорних обавеза (достављају се приликом закључења уговора или након 
извођења радова) 
Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет 
понуђача, а и исти могу бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде. 
Члан групе понуђача може бити налогодавац средства финансијског 
обезбеђења. 
Средства финансијског обезбеђења морају да буду у валути у којој је и понуда. 
Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе, важност  СФО мора се продужити.  

  

Понуђач је дужан да достави следећа средства финансијског обезбеђења: 

У понуди: 

Изјаву о намерама банке да ће банка Понуђачу издати банкарску 
гаранцију за добро извршење посла  

и 

Изјаву о намерама банке да ће банка Понуђачу издати банкарску 
гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року  

 

Садржај Изјаве о намерама банке: 

Изјава о намерама банке о издавању банкарске гаранције мора бити издата на 
меморандуму пословне банке, оверена и потписана од стране овлашћеног 
лица банке.  

Изјава о намерама банке je обавезујућег карактера и мора да  садржи: 

- датум издавања 

- назив, место и адресу банке (гарант), понуђача (клијент - налогодавац) и 
корисника банкарске гаранције 

- текст изјаве којим банка потврђује да ће на захтев клијента (понуђача) издати 
неопозиву, безусловну и на први позив наплативу банкарску гаранцију за......... 
(навести врсту, односно намену банкарске гаранције) без права приговора на 
10% (5%) од вредности Уговора без ПДВ у  износу од .....................(навести 
износ и валуту)  и  роком важности ......  дана дужим од уговореног рока 
извођења радова/уговореног гарантног периода.  

- да ће гаранција бити издата за рачун клијента (понуђача) уколико његова 
понуда буде изабрана као најповољнија у јавној набавци  ........................... 
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(навести предмет ЈН)  број ЈН..........коју спроводи ЈП „Електропривреда Србије“ 
Београд, Тело за централизоване набавке, одељење Ниш. 

 

У року од 10 дана од дана закључења Уговора 

Банкарску гаранција за добро извршење посла 

Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења Уговора а најкасније у 
року од 10 (десет) дана од дана обостраног потписивања Уговора од законских 
заступника уговорних страна,а пре почетка извођења радова, као одложни 
услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ 
бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист 
СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља), као Сфо за добро извршење посла преда 
Наручиоцу. 

Изабрани понуђач је дужан да Наручиоцу достави банкарску гаранцију за добро 
извршење посла, неопозиву,  безусловну (без права на приговор) и на први 
писани позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла у 
износу од 10%  вредности уговора без ПДВ.  

Банкарска гаранција мора трајати најмање 30 (тридесет) календарских дана 
дужим од уговореног рока завршетка посла. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се 
продужи.Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова. 

Наручилац ће уновчити дату банкарску гаранцију за добро извршење посла у 
случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у 
роковима и на начин предвиђен уговором.  

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају 
спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена 
материјалног права Републике Србије.  

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у 
случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске 
арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног 
права Републике Србије. 

У случају да Изабрани понуђач поднесе банкарску гаранцију стране банке, 
изабрани понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци 
додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 
(инвестициони ранг). 

 

У тренутку примопредаје радова 

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року 

Понуђач се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање 
недостатака у  гарантном року која је неопозива, безусловна,без права 
протеста и платива на први позив, издата у висини од 5% од укупно уговорене 
цене (без ПДВ-а) са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од гарантног рока, 
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с тим да евентуални продужетак рока завршетка посла има за последицу и 
продужење банкарске гаранције. 

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року, доставља се  
у тренутку примопредаје радова или најкасније 5 дана пре истека банкарске 
гаранције за добро извршење посла. Уколико Понуђач не достави банкарску 
гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац има право 
да наплати банкарске гаранције за добро извршење посла. 

Достављена банкарска гаранција  не може да садржи додатне услове за 
исплату, краћи рок и мањи износ. 

Наручилац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за отклањање 
недостатака у  гарантном року у случају да Понуђач не испуни своје уговорне 
обавезе у погледу гарантног рока. 

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен 
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 
(инвестициони ранг). У том случају Понуђач је обавезан да Наручилац достави 
контрагаранцију домаће банке. 

 
          Достављање средстава финансијског обезбеђења 

 

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла  гласи на „ЕПС 
Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Масарикова 1-3, 11000 Београд,  и доставља се 
лично или поштом на адресу:  

 „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд,  

Масарикова 1-3, 11000 Београд  

Сектор комерцијалних послова, 

са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН бр.41-16 

 

Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном 
року  гласи на „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Масарикова 1-3, 11000 
Београд и доставља се лично приликом примопредаје предмета уговора или 
поштом на адресу корисника уговора:  

„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд,  

Бул. др Зорана Ђинђића 46а, 18000 Ниш, 

Сектор комерцијалних послова, 

са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН бр. 41/16 

 

 
6.18 Начин означавања поверљивих података у понуди 

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у 
току поступка јавне набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником 
изван круга лица која су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће 
бити објављени приликом отварања понуда и у наставку поступка.  
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Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду 
поверљивости података добијених у понуди.  
Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, 
а које не садржи ни један јавни регистар, или која на други начин нису 
доступна, као и пословне податке који су прописима одређени као поверљиви.  
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем 
углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“. 
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе 
наведени начин. 
Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним 
условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. 
Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке 
поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се. 
Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост 
докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих 
података. 
Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи 
њихове техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита 
пословне тајне. 
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 
други подаци из понуде који су од значаја за примену (елемената) критеријума 
и рангирање понуде.  
 

6.19 Поштовање обавеза које произлазе из прописа о заштити на 
раду и других прописа 

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац бр.4 из 
конкурсне документације). 
 

6.20 Накнада за коришћење патената 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 

6.21 Начело заштите животне средине и обезбеђивања енергетске 
ефикасности 

Наручилац је дужан да изводи радови тако да која не загађују, односно који 
минимално утичу на животну средину, односно који обезбеђују адекватно 
смањење потрошње енергије – енергетску ефикасност. 

 
6.22 Додатне информације и објашњења 

Заинтерсовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде,при чему може да 
укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у 
конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење 
понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком: „ОБЈАШЊЕЊА – позив за јавну 
набавку број 41-16“ или електронским путем на е-mail адресу: 
milan.stankovic@jugoistok.rs, радним данима (понедељак – петак) у времену од 
08 до 15 часова. Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или 
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током викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег 
радног дана. 
Наручилац ће у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на 
захтев на Порталу јавних набавки и својој интернет страници. 
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 
понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила 
достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди 
пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то 
неопходно као доказ да је извршено достављање. 
Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни 
конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави 
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање 
дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи 
рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за 
подношење понуда. 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију. 
Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. 
Закона. 
У зависности од изабраног вида комуникације, Наручилац ће поступати у 
складу са 13. начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права у 
поступцима јавних набавки заузела на 3. Општој седници, 14.04.2014. године 
(објављеним на интернет страници www.кjn.gov.rs). 
 

6.23 Трошкови понуде 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде тако што попуњава, потписује и оверава печатом Образац 
трошкова припреме понуде. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка 
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је 
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 

6.24 Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке 
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му 
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача. 
Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу 
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући 
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања понуда. 
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У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је 
јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, 
Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 

6.25 Разлози за одбијање понуде  
Понуда ће бити одбијена ако: 

- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа; 
- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака; 
- ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН 

односно ако: 
• Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
• понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 
• понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 
• је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
•   понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама 

 
Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са 
чланом 109. Закона. 
 

6.26 Рок за доношење Одлуке о додели уговора/обустави 
Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од максимално 25 
(двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда. 
Наручилац ће одлуку о обустави поступка донети у законском року. 
Одлуку о додели уговора/обустави поступка Наручилац ће објавити на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана 
доношења. 
 

6.27 Негативне референце 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у 
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у 
поступку јавне набавке: 

• поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 
• учинио повреду конкуренције; 
• доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио 

да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
• одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди 

обавезао. 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да 
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о 
јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од 
претходне три годинепре објављивања позива за подношење понуда.  
Доказ наведеног може бити: 

• правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
• исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у 

поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 
• исправа о наплаћеној уговорној казни; 
• рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у 

уговореном року; 
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• изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата 
на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују 
облигациони односи; 

• доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

• други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи 
на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније 
закљученим уговорима о јавним набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 
82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је 
закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.  
Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде 
групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног 
или више чланова групе понуђача.  
 

6.28 Увид у документацију 
Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку 
јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о 
обустави поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу. 
Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и 
копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од 
два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у 
складу са чл.14. Закона. 
 

6.29 Заштита права понуђача 
Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са 
детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу 
са чланом 151. став 1. тач. 1)–7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 
1. тач. 1)–3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. 
тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се 
прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, 
како би се захтев сматрао потпуним: 
 
Рокови и начин подношења захтева за заштиту права: 
Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу: ЈП 
„Електропривреда Србије“ Београд, Тело за централизоване јавне набавке, 
Одељење за набавке Ниш, адреса Булевар др Зорана Ђинђића бр.46 а, 18000 
Ниш, са назнаком Захтев за заштиту права за ЈН радова: Аутоматизације 
разводних постројења у ЕД Ниш, бр.ЈН 41-16, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији. 
Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-
mail:  milan.stankovic@jugoistok.rs, радним данима (понедељак-петак) од 8,00 до 
15,00 часова. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије 
одређено. 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим 
ако је примљен од стране наручиоца најкасније  7 (седам) дана пре истека 
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
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подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао 
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није 
отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме 
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове 
тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока 
за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора  и одлуке о обустави поступка, рок 
за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.  
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два 
дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из 
Прилога 3Љ.  
Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења 
захтева за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом 
захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку 
јавне набавке.  
 
Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу 
са чланом   151. став 1. тач. 1) – 7) ЗЈН: 
Захтев за заштиту права садржи: 
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт 
2) назив и адресу наручиоца 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци 
наручиоца 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН 
7) потпис подносиоца. 
 
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе   
наручилац ће такав захтев одбацити закључком.  
Закључак   наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у 
року од три дана од дана доношења.  
Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од 
дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе 
истовремено доставља наручиоцу.  
 
Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) ЗЈН: 
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике 
Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на 
број 4116, сврха: ЗЗП, ЈП ЕПС Београд, ЈН бр. 41-16, прималац уплате: буџет 
Републике Србије) уплати таксу од:  
 
1) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања 
понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара, 
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2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања 
понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара.  
 
Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама. 
Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за 
заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу 
заштите права. 
Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту 
права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по 
основу заштите права. 
Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија 
одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити 
подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права. 
Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду. 
Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно 
Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права. 
О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је 
извршни наслов. 
 
Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН 
Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз 
захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се 
захтев сматрао потпуним. 
Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“, број 124/12, 
14/15 и 68/15) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између 
осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета 
Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН. 
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће 
се: 
 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 
елементе: 
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора 
да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 
средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија 
може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног 
од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 
којег је извршена уплата таксе; 
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(10) потпис овлашћеног лица банке. 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1. 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и 
(10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру 
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор 
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за 
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава); 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе 
из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за 
заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне 
банке Србије у складу са законом и другим прописом. 
Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно 
попуњеног налога за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за 
заштиту права у поступцима јавних набавки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-
uplati-republicke-administrativne-takse.htmlи http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-
popunjeni-nalozi-ci.pdf 
 
УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА 
Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се 
извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор 
 
НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ: 
Народна банка Србије (НБС) 
11000 Београд, ул. Немањина бр. 17 
Србија 
SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX 
 
НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ: 
Министарство финансија 
Управа за трезор 
ул. Поп Лукина бр. 7-9 
11000 Београд 
IBAN: RS 35908500103019323073 
НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће 
информације о плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF 
PAYMENT): 
– број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и 
назив наручиоца у поступку јавне набавке. 
 
У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD. 
 
PAYMENT INSTRUCTIONS  
SWIFT MESSAGE MT103 – EUR 
FIELD 32A:  VALUE DATE – EUR- AMOUNT 
FIELD 50K:   ORDERING CUSTOMER 
FIELD 50K:   ORDERING CUSTOMER 
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FIELD 56A: 
(INTERMEDIARY) 

DEUTDEFFXXX 
DEUTSCHE BANK AG, F/M 
TAUNUSANLAGE 12 
GERMANY 

FIELD 57A: 
(ACC. WITH BANK) 

/DE20500700100935930800 
NBSRRSBGXXX 
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL 
BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD, 
NEMANJINA 17 
SERBIA 

FIELD 59: 
(BENEFICIARY) 

/RS35908500103019323073 
MINISTARSTVO FINANSIJA 
UPRAVA ZA TREZOR 
POP LUKINA7-9 
BEOGRAD 

FIELD 70:   DETAILS OF PAYMENT 
  
 
 
SWIFT MESSAGE MT103 – USD  
FIELD 32A:  VALUE DATE – USD- AMOUNT 
FIELD 50K:   ORDERING CUSTOMER 
FIELD 56A: 
(INTERMEDIARY) 
 

BKTRUS33XXX 
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY 
AMERICAS, NEW YORK 
60 WALL STREET 
UNITED STATES 

FIELD 57A: 
(ACC. WITH BANK) 
 

NBSRRSBGXXX 
NARODNA BANKA SRBIJE 
(NATIONAL 
BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD, 
NEMANJINA 17 
SERBIA 

FIELD 59: 
(BENEFICIARY) 
 

/RS35908500103019323073 
MINISTARSTVO FINANSIJA 
UPRAVA ZA TREZOR 
POP LUKINA7-9 
BEOGRAD 

FIELD 70:   DETAILS OF PAYMENT 

 

 
6.30 Закључивање уговора 

Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен 
уговор у року од 8  (осам) дана од протека рока за подношење захтева за 
заштиту права. 
Понуђач којем буде додељен уговор, обавезан је да у року од највише 10 
(десет)  дана  од дана закључења уговора достави банкарску гаранцију за 
добро извршење посла. 
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Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној 
набавци наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим 
понуђачем. 
Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда 
буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а 
закључити уговор са понуђачем и пре истека рока за подношење захтева за 
заштиту права.  
 

6.31 Измене током трајања уговора 
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења 
поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног 
чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама. 
Наручилац може повећати обим предмета јавне набавке из уговора о јавној 
набавци за максимално до 5% укупне вредности уговора под условом да има 
обезбеђена финансијска средства, у случају непредвиђених околности 
приликом реализације Уговора, за које се није могло знати приликом 
планирања набавке, односно у случају да приликом реализације уговора 
наступе објективне околности због којих је потребно извршити додатне или 
непредвиђене радове који су неопходни да би се реализовали предметни 
радови у целости. 
Након закључења уговора о јавној набавци Наручилац радова може да дозволи 
промену цене или других битних елемената уговора и то из објективних разлога 
као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних 
органа и измењене околности на тржишту настале услед више силе. 
Уговорне стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог уговора 
изврше у писаној форми – закључивањем анекса  уз овај Уговор. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд          Конкурсна документација ЈН 41-16 

 

Страна 42 од 73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 ОБРАСЦИ 
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ОБРАЗАЦ бр.1. 

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
 
Понуда бр._________ од ______________ за  отворени поступак јавне набавке 
– радова: Аутоматизација разводних постројења у ЕД Ниш, ЈН бр. 41-16. 
 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 
Назив понуђача:  

 
 

Адреса понуђача:  
 
 

Матични број понуђача:  
 
 

Врста правног лица  

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

 
Име особе за контакт: 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон:  
 
 

Телефакс:  
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке:  
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 
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2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико 
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 
уколико понуду подноси група понуђача 
 
 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

  
Врста правног лица 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 
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Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 
 

 
 
 

 
Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
 
 
4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 
 
1) 

 
Назив члана групе понуђача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

Врста правног лица 
 

 

 Порески идентификациони број:  
  

Име особе за контакт: 
 

 
2) 

 
Назив члана групе понуђача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив члана групе понуђача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ 
 

ЦЕНА 
 

ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ УКУПНА ЦЕНА дин. / без ПДВ-а 

  
 

 
КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ 

 

УСЛОВ НАРУЧИОЦА ПОНУДА ПОНУЂАЧА 

 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: 

Плаћање за изведене предметне радове, односно 
испоручени и уграђени материјал/опрему, 

наручилац ће извршити на текући рачун понуђача, у 
законском року од дана потписивања конкретног 
Записника о примопредаји изведених радова – без 

примедби, пријему оверених привремених и 
окончане ситуације (од стране надзорног органа 
наручиоца) и пријему исправне фактуре (рачуна) 

 

Плаћање за изведене предметне 
радове, односно испоручени и уграђени 

материјал/опрему,наручилац ће 
извршити на текући рачун понуђача, у 
законском року од дана потписивања 
конкретног Записника о примопредаји 
изведених радова – без примедби, 
пријему оверених привремених и 
окончане ситуације (од стране 

надзорног органа наручиоца) и пријему 
исправне фактуре (рачуна) 

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: 
најдуже 365 календарских дана од дана увођења 

Извођача радова у посао 

 
___________календарских дана од дана 

увођење извођача радова у посао 
 

 
ГАРАНТНИ РОК: 

минимум 24 месеца и почиње да тече од дана 
потписивања конкретног Записника о примопредаји 

изведених радова – без примедби  
 

___________месеца/и и почиње да тече 
од дана потписивања конкретног 

Записника о примопредаји изведених 
радова – без примедби 

 
МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА:  

Територија електродистрибуције Ниш и 
то следеће ТС: 
- ТС 10/0,4 kV "Бубањ 1" 
- ТС 10/0,4 kV "Ледена Стена 4" 
- ТС 10/0,4 kV "Јагњећа Пијаца" 
- ТС 10/0,4 kV "Војводе Мишића 2" 

Сагласан за захтевом наручиоца 
ДА / НЕ (заокружити) 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 
не може бити краћи од 90 дана од дана отварања 

понуда 

 
_____ дана од дана отварања понуда 

 
Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извођења 
радова, гарантни рок, место извођења радова и рок важења понуде сматраће се 
неприхватљивом. 
 
               Датум                                           Понуђач 

 
________________________                  М.П.               _____________________                                      
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Напомене: 

-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља). 

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног 
понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде 
или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том 
смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника) 
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ОБРАЗАЦ бр.2. 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ ЦЕНЕ 

 

Ред.
бр. 

Назив радова 

 

 

Количина 

(јм) 

 

Јединич. 
цена без 
ПДВ-а 

 

 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

 

 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

 

 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

 

1 2 3 4 5 6=3х4 7=3x5 

1. 

Испорука опреме у складу са 
тачкама 3.2.1, 3.2.2, и 3.2.3, 
из техничке спецификације 
конкурсне документације 

 

4 

комплета 

 

 

   

2. 

Уградња и повезивање 
опреме у складу са тачкама 
3.2.1, 3.2.2 и 3.2.3, из 
техничке спецификације 
конкурсне документације 

4 

комплета 
 

   

3. 

Конфигурација, 
параметризација, 
функционално испитивање и 
пуштање у рад система за 
даљински надзор и 
управљање  

4 

комплета 
 

   

4. 

Израда пројектне 
документације за извођење 
радова у два примерка у 
папирном и електронском 
облику. Предвидети да се 
пре почетка радова ова 
документација одобри и 
овери од стране наручиоца. 

4 

комплета 
 

   

5. 

Израда пројекта изведеног 
објеката у 6 (шест) 
примерака у папирном и 
електронском формату 
(најмање једна копија која се 
доставља у електронском 
формату, мора бити 
достављена у *.dwg 
формату, тако да се 
омогућава касније уношење 
евентуалних измена). 

 

4 

комплета 
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6. 

Обука за манипулацију и 
одржавање средњенапонске 
опреме за два лица 
Наручиоца 

1 

комплет 
 

   

7. 

Обука за конфигурацију и 
параметризацију опреме за 
даљинско-управљање за два 
лица Наручиоца 

 

1 

комплет 
 

   

I. 
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а 

(Укупна цена из колоне 6 ) 

  

II. 
УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а (стопа ПДВ-а 20%) 

(ред бр. I х 20%) 

 

III. 
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ-ом 

(ред. бр. I + ред.бр. II) 

 

 
 

 
 

Место и датум           Понуђач 

 

____________________                       М.П.                    ______________________ 
                                                                                           (потпис овлашћеног лица) 
 
 
 
Напомена: 
-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац 
посла. 
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом 
понуђач.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд          Конкурсна документација ЈН 41-16 

 

Страна 50 од 73 

Упутство  за попуњавање Обрасца структуре цене 

Понуђач је обавезан да као саставни део понуде достави попуњен, потписан и 
оверен образац Структуре цене (Образац бр. 2), у складу са следећим 
објашњењима: 
 
- у колону бр. 4. уписује се јединична цена изведених радова, исказана у 
динарима без ПДВ-а 
- у колону бр. 5. уписује се јединична цена изведених радова, исказана у 
динарима са ПДВ-ом 
- у колону бр. 6. уписује се укупна цена без ПДВ-а за сваку позицију изведених 
радова (6 = колона бр.3 х колона бр.4) 
- у колону бр. 7. уписује се укупна цена са ПДВ-ом за сваку позицију изведених 
радова (7 = колона бр.3 х колона бр. 5)  
- у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције изведених 
радова, без ПДВ-а (збир колоне бр. 6) 
- у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ-а (ред бр. I х 20%) 
- у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ-ом (ред бр. I + ред бр. 
II) 
-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања 
обрасца структуре цене. 
-на  место предвиђено за печат и потпис, овлашћено лице понуђача печатом 
оверава и потписује образац структуре цене. 
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ОБРАЗАЦ бр.3. 

  

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 
124/2012, 14/15 и 68/15), члана 5. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС», 
бр.86/15) понуђач даје: 

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду 
број:________ за јавну набавку радова: Аутоматизација разводних постројења у 
ЕД Ниш, ЈН бр. 41-16, Наручиоца Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ 
Београд по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних 
набавки и интернет страници Наручиоца дана 04.07.2016. године, поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

У супротном упознат је да ће сходно члану 168.став 1.тачка 2) Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној 
набавци бити ништав. 

 

 
Датум:  Понуђач/члан групе 

 М.П.  
   
 
 

  

 

 

 

Напомена:Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког 
члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за 
заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака. 
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ОБРАЗАЦ бр.4. 
 
 
 

 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 
бр.124/2012, 14/15  и 68/15) као понуђач/подизвођач дајем: 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању 
Понуде  број: ______________ за јавну набавку радова: Аутоматизација 
разводних постројења у ЕД Ниш, у отвореном поступку јавне набавке ЈН бр. 41-
16, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде. 

 

 

 

 
Датум:  Понуђач/члан групе 

 М.П.  
   
 
 

  

Напомена: Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког 
члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за 
заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за понуђача и 
сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране 
овлашћеног лица за заступање понуђача/подизвођача и оверена печатом. 

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака. 
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ОБРАЗАЦ бр.5. 
 

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
ЈН бр. 41-16 

 
 
 

Ред. 
Бр. 

 
Референтни 
наручилац  

 
Лице за 
контакт и 

број 
телефона 

 
Број и датум 
закључења 
уговора 

 
Датум 

реализације 
уговора 

 

Вредност 
изведених 
радова 
односно 

испоруке и 
уградње  

(у динарима 
без ПДВ-а) 

 
1. 

 
 
 

    

 
2. 

 
 
 

    

 
3. 

 
 
 

    

 
4. 

 
 
 

    

 
5. 

 
 
 

    

  
УКУПНА 
вредност 
изведених 
радова, 
односно 

испоруке и 
уградње   

(у динарима 
без ПДВ-а) 

 

 
 

Датум:  Понуђач: 
 М.П.  
   
   

Напомена:  
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац 
посла испред групе понуђача. 
Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака. 
Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 
170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је 
основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона. 
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ОБРАЗАЦ бр.6. 

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА 

 
Наручилац предметних радова:                                                   
__________________________________________________________________ 

(назив и седиште наручиоца) 

Лице за контакт:      
___________________________________________________________________ 

(име, презиме,  контакт телефон) 

Овим путем потврђујем да је 
__________________________________________________________________ 

(навести назив седиште  понуђача) 

за наше потребе извео, односно испоручио и уградио:  

__________________________________________________________________ 

(навести референтне радове/уговора) 

у уговореном року, обиму и квалитету 

  

 
 

Датум: 

  
 

          Наручилац радова: 
 М.П.  
   
   

НАПОМЕНА: 

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака. 
Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 
170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је 
основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона 

Датум закључења 
уговора 

Датум реализације 
уговора 

Вредност изведених радова  

(у динарима без ПДВ-а) 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  



 

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд          Конкурсна документација ЈН 41-16 

 

Страна 55 од 73 

 

ОБРАЗАЦ бр.7. 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 

 

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС“, 
бр.124/12, 14/15 и 68/15) Понуђач даје следећу  

 

ИЗЈАВУ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ  

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да 
располажемо кадровским капацитетом захтеваним предметном јавном 
набавком - ЈН бр. 41-16, односно да смо у могућности да ангажујемо (по основу 
радног односа или неког другог облика ангажовања ван радног односа, 
предвиђеног члановима 197-202 Закона о раду) следећа лица која ће бити 
ангажована ради извршења уговора: 

 
  

Захтевани кадровски 
капацитет 

 

Име и презиме 
запосленог 

Врста и степен 
стручне спреме 

1.  

 
Дипломирани инжењер 
електротехнике, са лиценцом 
бр. 351  
(Oдгoвoрни прojeктaнт 
eлeктрoeнeргeтских 
инстaлaциja ниског и срeдњeг 
нaпoнa - рaзвoднa 
пoстрojeњa и прeнoс 
eлeктричнe eнeргиje) 
 

  

2.  

 
Дипломирани инжењер 
eлeктрoтeхникe, са лиценцом 
бр. 350 
(Oдгoвoрни извoђaч рaдoвa 
eлeктрoeнeргeтских 
инстaлaциja ниског и срeдњeг 
нaпoнa - рaзвoднa 
пoстрojeњa и прeнoс 
eлeктричнe eнeргиje) 
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3.  

 
 
2 (два) електромонтера или 
електротехничара 
 

 
1. 
 
 

 

 
2. 

 

 

 
Датум:  Понуђач: 

 М.П.  
   

 
 
 

  

Напомена: 
-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава један 
или више чланова групе понуђача сваки у своје име, а у зависности од тога на који начин 
група понуђача испуњава тражени услов. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране 
овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака. 
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ОБРАЗАЦ бр.8. 

 
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

за јавну набавку радова: - Аутоматизација разводних постројења у ЕД Ниш 

ЈН бр. 41-16 

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), члана 5. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  (”Службени гласник 
РС” бр. 86/15), уз понуду прилажем  

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

израда узорка или модела који су израђени у 
складу са траженом техничком 
спецификацијом наручиоца 

 

__________ динара  

трошкови прибављања средстава 
обезбеђења 

 

__________ динара  

Укупни трошкови без ПДВ 
 

__________ динара 

ПДВ 
 

__________ динара 

 

Укупни  трошкови са ПДВ 

 

__________ динара 

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених 
трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из 
разлога који су на страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 
Датум:  Понуђач 

 М.П.  
   
   

Напомена: 
-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене 
трошкове и који траже да им их Наручилац надокнади у Законом прописаном случају 
-остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)  
-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,Наручилац није дужан да му 
надокнади трошкове и у Законом прописаном случају 
-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац 
посла.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава 
печатом понуђач.  
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 ПРИЛОГ  1. 
 

СПОРАЗУМ  УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 
 

На основу члана 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 
14/15, 68/15) саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из 
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке 
радова: - Аутоматизација разводних постројења у ЕД Ниш, ЈН бр. 41-16, а који 
обавезно садржи податке о :  

 

                                       м.п. 

                                       м.п. 

       Датум:                                                                                                       

____________                                                        

ПОДАТАК О  
НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ 
ПОНУЂАЧА 

 

1. Члану групе који ће бити 
носилац посла, односно који 
ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача 
пред наручиоцем; 

 

2. Oпис послова сваког од 
понуђача из групе понуђача у 
извршењу уговора: 

 

 

 

 

3. Друго: 

 

 

 

 

 

 

Потпис одговорног лица члана групе понуђача: 

______________________ 

Потпис одговорног лица члана групе понуђача: 

______________________ 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 Закључен између уговорних страна: 

1. Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, 
ул. Масарикова бр.1-3, Београд, матични број 07005466, ПИБ 100001378, 
кога заступа в.д. директора Бојан Атлагић, мастер економиста (у даљем 
тексту: Наручилац) 

и 

2. __________________________________________  из _____________, 
улица _____________________________________ бр. ___, ПИБ: 
_____________, матични број ____________, кога заступа 
_______________________, (у даљем тексту: Извођач) 

2а)________________________________________из _____________, 
улица ___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број 
_____________, кога заступа __________________________, (члан групе 
понуђача или подизвођач) 

2б)_______________________________________из _____________, 
улица ___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број 
_____________, кога заступа _______________________, (члан групе 
понуђача или подизвођач)  

2в)_______________________________________из _____________, 
улица ___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број 
_____________, кога заступа _______________________, (члан групе 
понуђача или подизвођач)  

          
(попунити и заокружити у складу са понудом) 

 
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Уговорне стране констатују: 

● да је Наручилац у складу са чланом 32. и 62. Закона о јавним 
набавкама („Сл. гласник РС” бр.124/12, 14/15 и 68/15), спровео 
отворени поступак Јавне набавке бр. 41-16,  ради набавке радова - 
аутоматизација разводних постријења у ЕД Ниш, 

● да је Извођач на основу позива за подношење понуда и конкурсне 
документације који су објављени на Порталу јавних набавки, Порталу 
службених гласила Републике Србије и база прописа и на интернет 
страници Наручиоца дана 04.07.2016. године, доставио Понуду 
бр._________ од __.__.____. године. (податке у Уговору попуњава 
Извођач) 

● да је Наручилац на основу Извештаја комисије о стручној оцени 
понуда, у складу са чланом 105. ЗЈН и Одлуке о додели уговора бр. 
________ од __.__.___. године донете у складу са чланом 108. ЗЈН, 
доделио Уговор о јавној набавци Извођачу. (податке у Уговору 
попуњава Наручилац) 
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ПРЕДМЕТ  УГОВОРА 

Члан 1. 

Предмет Уговора је извођење радова на аутоматизацији разводних 
постројења у ЕД Ниш. 
Извођач ће радове на изградњи извести у складу са Понудом бр. 
_______________, од дана ________________ год., Структуром цене, 
Прилогом о безбедности и здрављу на раду и Техничком спецификацијом из 
Конкурсне документације за ЈН бр.41-16, који чине саставни део овог 
Уговора. 

У случају да је поднета понуда са подизвођачем: 
Извођач је део радова који су предмет овог Уговора и то 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
________________________________________________________________. 

(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач) 

поверио подизвођачу _____________________________________________ 
                                     (навести назив подизвођача) 

 што чини ______% од укупне уговорене цене. 
Извођач одговара Наручиоцу за уредно извршење дела набавке који је 
поверио подизвођачу. 

У случају да је поднета понуда заједничка понуда: 
На основу закљученог Споразума о заједничком извршењу јавне набавке  
број ____________  од ____________ године, ради учешћа у поступку јавне 
набавке радова - аутоматизацији разводних постројења у ЕД Ниш, ЈН бр. 41-
16, између:  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(навести учеснике заједничке понуде) 

Понуђачи из групе понуђача  одговарају неограничено солидарно према 
Наручиоцу. 

Споразум о заједничком извршењу Јавне набавке бр. 41-16 који је саставни 
део овог Уговора. 

 

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА  
Члан. 2. 

Укупно уговорена вредност радова за предмет Уговора из члана 1. без 
обрачунатог ПДВ-а износи ____________________________ динара.  
Укупно уговорена вредност радова из става 1. овог члана увећава се за 
порез на додату вредност, у складу са релевантном законском регулативом.  
Укупно уговорена вредност радова укључује све зависне трошкове извођења 
радова као што су: превоз, осигурање запослених и градилишта, издавање 
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атеста, трошкове везане за испуњавање одредби Закона о безбедности и 
здрављу на раду и Закона о заштити животне средине, као и све остале 
зависне трошкове, укључујући трошкове прибављања средстава 
финансијског обезбеђења. 

НАЧИН ПЛАЋАЊА  

Члан 3. 
Плаћање укупно уговорене вредности радова, уграђене и испоручене 
опреме, извршиће се на текући рачун Извођача бр. ____________________ 
који се води код __________________________ банке, у законском 
року_________ који почиње да тече од првог наредног дана од дана 
потписивања конкретног Записника о примопредаји изведених радова – без 
примедби, пријему оверених привремених и окончане ситуације (од стране 
надзорног органа наручиоца) и пријему исправне фактуре (рачуна). 
Уз рачун, који доставља на адресу наручиоца: „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. 
Београд, Масарикова 1-3, 11000 Београд, ПИБ: 100001378, за Ниш, Булевар 
др Зорана Ђинђића 46а 18000 Ниш и у коме обавезно наводи број уговора 
по коме су изведени радови и уграђена опрема, Понуђач је обавезан да 
достави Записник о примопредаји конкретно изведених радова – без 
примедби, оверене привремене, односно оверену окончану ситуацију, од 
стране надзорног органа кога одреди Наручилац. 
Само овако достављени рачуни ће се сматрати исправним. 
Уговор се може испунити највише до износа новчаних средстава која се 
плански опредељују Годишњим програмом пословања за године у којима ће 
се извршити финансијске обавезе, а у складу са законом и општим и 
посебним актима Наручиоца. 
 
 
ПЕРИОД, РОК И МЕСТА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА  

Члан 4. 
Период у којем се изводе радови је 2016.год. – 2017. год. 
Рок за извођење предметних радова је_______ календарских дана (макс. 365 
календарска дана)  од дана увођења Извођача радова у посао. 

Члан 5. 
Место извођења радова је територија електродистрибуције Ниш и то 
следеће ТС: 

- ТС 10/0,4 kV "Бубањ 1" 
- ТС 10/0,4 kV "Ледена Стена 4" 
- ТС 10/0,4 kV "Јагњећа Пијаца" 
- ТС 10/0,4 kV "Војводе Мишића 2" 

 
КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

Члан 6. 
Извођач се обавезује да ће радове извести у свему према Закону о 
планирању и изградњи (Сл.гл.Р.С.бр.71/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12 и 
132/14), Закону о безбедности и здрављу на раду (Сл.гл.Р.С.бр.101/05), 



 

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд          Конкурсна документација ЈН 41-16 

 

Страна 62 од 73 

Закону о заштити животне средине (Сл.гл.Р.С.бр.135/04 и 36/09), као и према 
подзаконским актима и важећим техничким прописима, нормама и 
стандардима који важе за ту област, а на основу документације наведене у 
члану 1 овог Уговора. 
За уграђен материјал Извођач је дужан да обезбеди и преда надзорном 
органу Наручиоца атесте, извештаје о испитивању или декларације о 
квалитету материјала. 
Извођач је обавезан, да се придржава одредби уговора, као и датих 
упутстава, најава и потврда од стране: надзорног органа или овлашћеног 
лица Наручиоца или именованог координатора за безбедност и здравље на 
раду у фази извођења радова (уколико буде именован). 

 
ПРЕГЛЕД - ПРИЈЕМ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

Члан 7. 
Након изведених радова, односно појединачно за сваки електроенергетски 
објекат, надзорни орган Наручиоца и/или представници Наручиоца и 
одговорни извођач радова, сачиниће Записник о пријему (у којем ће по 
потреби бити обухваћена и сва пратећа документација - атести, 
сертификати, декларације и/или сл.). 
Уколико је пријем радова успешан може се потписати Записник о 
примопредаји изведених радова, за сваки електроенергетски објекат. 
Уколико су евентуално констатоване примедбе или недостаци на изведене 
радове, Извођач је дужан да их отклони у року који је одређен Записником. 
Када Извођач отклони све евентуалне примедбе и недостатке у датим 
роковима, извршиће се поново преглед изведених радова и то констатовати 
новим Записником. Тек тада се сматра да је преглед изведених радова 
извршен успешно и да су изведени радови примљени од стране Наручиоца.  
 
 
ГАРАНТНИ РОК И УСЛОВИ У ГАРАНТНОМ РОКУ 

Члан 8. 
Гарантни рок за конкретно изведене радове, односно за конретну испоруку 
са уградњом предметних добара је _______год. (мин.24 месеца), од дана 
потписивања конкретног Записника о примопредаји изведених радова – без 
примедби. 
Извођач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у 
току трајања гарантног рока.  
 
 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  

Члан 9. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла  

Извођач се обавезује да достави банкарску гаранцију за добро извршење 
посла, која гласи на Наручиоца и то неопозиву, безусловну, плативу на први 
позив и без права на приговор, издату у висини од 10% од укупно уговорене 
цене без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења до 30.01.2018.год. 
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Извођач се обавезује да у року од 10 дана од дана закључивања Уговора, 
достави Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, на 
адресу Масарикова 1-3, 11000 Београд. 
Достављање банкарске гаранције за добро извршење посла представља 
одложни услов наступања правног дејства Уговора. 
Достављена банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ. 
Уколико Извођач у остављеном року не достави банкарску гаранцију за 
добро извршење посла, сматраће се да Уговор није ни закључен. 
Наручилац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за добро извршење 
посла у случају да Извођач не испуни било коју  уговорну обавезу 
предвиђену овим Уговором, као и у случају раскида уговора. 
Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе или друге околности које онемогућавају извршење уговорних 
обавеза, важност банкарске гаранције се мора продужити. 
Извођач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци 
додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 
3 (инвестициони ранг).  
 

Члан 10. 

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року 

Извођач се обавезује да достави банкарску гаранцију за отклањање 
недостатака у гарантном року, која гласи на Наручиоца и то неопозиву, 
безусловну, плативу на први позив и без права на приговор, издату у висини 
од 5% од укупно уговорене цене без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења 30 
(тридесет) дана дужим од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак 
рока завршетка посла има за последицу и продужење банкарске гаранције. 
Извођач се обавезује да у тренутку примопредаје радова или најкасније 5 
дана пре истека банкарске гаранције за добро извршење посла, достави 
Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, 
на адресу Бул. др Зорана Ђинђића бр.46а, 18000 Ниш. 

Уколико Извођач не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака 
у гарантном року, Наручилац има право да наплати банкарску гаранцију за 
добро извршење посла. 

Достављена банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за 
исплату, краћи рок и мањи износ. 

Наручилац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за отклањање 
недостатака у  гарантном року у случају да Извођач не испуни своје уговорне 
обавезе у погледу гарантног рока. 

Извођач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци 
додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 
3 (инвестициони ранг). У том случају Извођач је обавезан да Наручилац 
достави контрагаранцију домаће банке. 
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УГОВОРНА КАЗНА ЗБОГ ЗАКАШЊЕЊА У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

Члан 11. 

У случају прекорачења рока за завршетак радова, Извођач је дужан да плати 
Наручиоцу уговорну казну у износу од 2,5% од укупне вредности радова (без 
ПДВ-а) за сваки дан кашњења, с тим да укупна уговорна казна не може бити 
већа од 5% (пет процената) од укупне вредности радова. 
У случају доцње Наручилац има право да захтева и испуњење уговорне 
обавезе и уговорну казну, под условом да без одлагања, а најкасније пре 
пријема предмета Уговора саопшти Извођачу да задржава право на уговорну 
казну и под условом да до закашњења није дошло кривицом Наручиоца, 
нити услед дејства више силе. 

Наплатом уговорне казне Наручилац не губи право на накнаду штете.   

У случају закашњења из става 1. овог члана, првенствено се обрачунава 
уговорна казна, док се банкарска гаранција за добро извршење посла 
наплаћује под условима из члана 9. овог Уговора. 
  
 
ВАЖНОСТ УГОВОРА 

Члан 12. 

Уговор се сматра закљученим након потписивања од стране овлашћених 
лица уговорних страна, а производи правно дејство од момента испуњења 
одложног услова. 
Уговор се закључује на одређено време до реализације предмета уговора, а 
најкасније до 31.12.2017.године 
 

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

Члан 13. 
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења 
поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита 
прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама. 
Наручилац може повећати обим предмета јавне набавке из уговора о јавној 
набавци за максимално до 5% укупне вредности уговора под условом да има 
обезбеђена финансијска средства, у случају непредвиђених околности 
приликом реализације Уговора, за које се није могло знати приликом 
планирања набавке, односно у случају да приликом реализације уговора 
наступе објективне околности због којих је потребно извршити додатне или 
непредвиђене радове који су неопходни да би се реализовали предметни 
радови у целости. 
Уговорне стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог уговора 
изврше у писаној форми – закључивањем анекса  уз овај Уговор. 

 

Члан 14. 

Наручилац може да дозволи промену цене или других битних елемената 
Уговора и то из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих 
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законских прописа, мере државних органа и измењене околности на тржишту 
настале услед више силе. 
Уговорне стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог уговора 
изврше у писаној форми – закључивањем анекса уз овај Уговор. 

 
ВИША СИЛА 

Члан 15. 

Уколико после закључења овог уговора наступе околности више силе које 
доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних 
овим уговором, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања 
више силе.  
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу 
предвидети, који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који 
нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом 
могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, 
нереди већег обима), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и 
извоза) и сл. 
Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми 
обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити 
одговарајуће доказе. 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 16. 

Свака од уговорних страна има право на раскид овог Уговора, под условом 
да друга страна и по протеку рока од осам дана од дана пријема писмене 
опомене да не испуњава обавезе из овог Уговора, не поступи по примедбама 
из исте опомене. 
У случају из претходног става, уговорна страна која је доставила опомену, 
писменим путем обавештава другу уговорну страну да су стекли услови за 
раскид овог Уговора, услед чега сматра овај Уговор раскинутим.  

 

ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА И НАРУЧИОЦА 

Члан 17. 
Остале обавезе Извођача су следеће: 

− Да Наручиоцу писменим путем (најкасније до почетка радова) пријави 
радно време у току дана и интервал трајања радова, као и да преда 
списак радника са бројевима личних карата који ће бити ангажовани. 

− Да достави Наручиоцу гантограм трајања радова са дужином трајања 
искључења током извођења радова, односно уградње предметних добара 
и њихове интеграције у систем даљинског надзора и управљања. 

− Да након најаве Наручиоца о прекиду радова, прилагоди своје активности 
дужини трајања прекида (без посебне надокнаде за прекид и наставак 
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извођења радова) и да уколико дође до измена, за наредни интервал 
трајања радова поступи на претходно описан начин.  

− Да за извођење радова обезбеди сав алат и опрему. 
− Да обезбеди сву потребну атестну документацију. 
− Да именује одговорне извођаче радова сходно Закону о планирању и 
изградњи (Сл.гл.Р.С.бр.72/2009, 24/2011, 121/2012 и 132/2014). 

− Да приликом извођења радова, претходно провери трасе постојећих 
инсталација. У случају оштећења истих, дужан је да их о свом трошку 
поправи односно доведе у првобитно стање. 

− Да води грађевински дневник и грађевинску књигу, као и да по потреби 
обезбеди инспекцијску књигу. 

− Да по завршетку радова о томе обавести Наручиоца, са захтевом за 
пријем изведених радова. 

− Да изради и преда Наручиоцу  пројекат изведеног објекта за све четири 
наведене ТС. 

− Да изврши конфигурацију, параметризацију, функционално тестирање и 
пуштање у рад система за даљински надзор и управљање у наведеним 
ТС. 

− Да у случају настанка штете, исту о свом трошку санира и да након 
завршетка радова обезбеди чист и уредан простор који је користио у 
исправном стању. 

Члан 18. 

Остале обавезе Наручиоца су следеће: 

− Да именује стручне надзорне органе сходно Закону о планирању и 
изградњи (Сл.гл.Р.С.бр.72/2009, 24/2011, 121/2012 и 132/2014). 

− Да Извођачу обезбеди продужен рад или рад викендом и/или нерадним 
данима, у договору крајњим корисницима објеката, електродистибутивним 
огранцима и/или одговорним извођачем радова. 

− Да уредно оверава грађевински дневник и грађевинску књигу коју води 
одговорни извођач радова. 

− Да обезбеди прикључак струје, коришћење воде и евентуално санитарног 
чвора. 

− Да по позиву Извођача, организује пријем изведених радова. 
 

 
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

Члан 19. 

У погледу примене мера из безбедности и здравља обавезе Извођача и 
Наручиоца су следеће: 

− Да не дозволе приступ радницима који нису пријављени Наручиоцу, 

− Да сходно члану 18 Закон о безбедности и здрављу на раду 
(Сл.гл.Р.С.бр.101/2005), а по потреби изради Елаборат о уређењу 
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градилишта и да га уз Пријаву почетка радова доставе надлежној 
инспекцији рада. Један примерак Елабората о уређењу градилишта, 
Извођач доставља на место извођења радова. 

− Извођач је у обавези да приликом извођења радова предузме све мере 
заштите и обезбеђења од евентуалних штета по запослене, трећа лица и 
имовину, као и да преузме одговорност за последице због 
необезбеђености и необележености простора где се изводе радови. 

− Обавеза Наручиоца је да, пре почетка извођења радова, по потреби 
обезбеди План превентивних мера и да попуни Пријаву градилишта коју 
ће доставити надлежној инспекцији рада, сходно члану 8. и 9. Уредбе о 
безбедности и здрављу на раду на привременим и покретним 
градилиштима (Сл.гл.Р.С.бр.14/2009 и 95/2010). 

− Обавеза Наручилац је да по потреби, сходно члану 4. Уредбе о 
безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним 
градилиштима (Сл.гл.Р.С.бр.14/2009), именује координаторе за 
безбедност и здравље на раду у фази пројектовања и у фази извођења 
радова. 

− Обавеза Наручиоца је да изврши обуку запослених код Извођача у 
погледу примене мера и интерних прописа код Наручиоца, за извођење 
радова на објектима тог типа. 

Члан 20. 

Извођач је дужан да све послове у циљу реализације овог Уговора, обавља 
поштујући прописе и ратификоване међународне конвенције о безбедности и 
здрављу на раду у Републици Србији. Извођач је дужан да поштује и акте 
које доноси Наручилац, односно акте које уговорне стране закључе из 
области безбедности и здравља на раду. 
Извођач је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља на 
раду које је неопходно спровести, полазећи од специфичности радова који су 
предмет овог Уговора, технологије рада и стеченог искуства, како би се 
заштитили запослени код Извођача, трећа лица и имовина. 
У случају било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1. и 2. овог члана 
Наручилац може раскинути овај Уговор. 

Члан 21. 
Права и обавезе уговорних страна у вези са безбедности и здрављем на 
раду дефинисане су у Прилогу о безбедности и здрављу на раду, који је 
саставни део овог Уговора. 

Члан 22. 

Извођач је дужан да колективно осигура своје запослене у случају повреде 
на раду, префесионалних обољења и обољења у вези са радом. 

Члан 23. 

Извођач је дужан да Наручиоцу и/или његовим запосленима надокнади 
штету која је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и 
здравља на раду од стране Извођача, односно његових запослених, као и 
других лица које је ангажовао, ради обављања послова који су предмет овог 
Уговора. 
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Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална 
штета настала услед смрти или повреде код Наручиоца, штета настала на 
имовини Наручиоца, као и сви други трошкови и накнаде које је имао 
Наручилац ради отклањања последица настале штете. 
Извођач је дужан да поседује полису осигурања од одговорности из 
делатности за штете причињене трећим лицима са сумом осигурања по 
осигураном случају не мањом од 500.000,00 динара. 
 

Члан 24. 

Извођач је дужан да, у складу са законом, обустави послове на радном 
месту уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе 
средстава за рад издало лице одређено, у складу са прописима, од стране 
Наручиоца да спроводи контролу примене превентивних мера за безбедан и 
здрав рад, док се не отклоне његове примедбе у вези са повредом мера за 
безбедност и здравље на раду. 
Извођач нема право на надокнаду трошкова насталих због оправданог 
обустављања послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити може 
продужити рок за извршење послова, због тога што су послови обустављени 
од стране лица одређеног, у складу са прописима, од стране Наручиоца за 
спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад. 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 25. 

Извођач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана 
настанка промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова 
из поступка јавне набавке, о насталој промени писмено обавести Наручиоца 
и да је документује на прописан начин. 
Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим 
променама које могу утицати на реализацију овог Уговора. 
 

Члан 26. 

У случају неоснованог одустанка или неиспуњења Уговора од стране једне 
уговорне стране, друга уговорна страна има право на раскид Уговора и 
накнаду штете.  
За све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона 
о облигационим односима. 

 

Члан 27. 

Евентуалне спорове по овом Уговору уговорне стране ће настојати да реше 
на споразуман начин, а уколико у томе не успеју, уговара се  надлежност 
суда у Београду. 
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Члан 28. 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих  по 2 (два) 
примерка припадају свакој од уговорних страна.  

                                                                                                          
         ЗА ИЗВОЂАЧА                                                           ЗА НАРУЧИОЦА 
                                                                                                       Директор 
                                                                                           
_______________________                                          _______________________ 

 
 
Напомена: Приложени модел Уговора је саставни део Конкурсне документације и он 
представља садржину Уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем коме 
буде додељен Уговор о јавној набавци.  
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Прилог о безбедности и здрављу на раду 

 

1. Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, ул. 
Масарикова бр.1-3, Београд, матични број 07005466, ПИБ 100001378, кога 
заступа в.д. директора Бојан Атлагић, мастер економиста (у даљем тексту: 
Наручилац) 

 и 

2.________________________ из _______________, Ул.___________________ 
бр.__, Матични број__________________, ПИБ__________________, Текући 
рачун_______________________, Банка_____________, кога заступа ________, 

__________________(у даљем тексту: Извођач радова) 

док су чланови групе/подизвођачи: 

_______________________ из _________________, Ул. ____________________ 
бр.__, Матични број ____________________, ПИБ __________________, Текући 
рачун ______________________ Банка____________________ кога заступа 
_______________________ 

_______________________ из _________________, Ул. ____________________ 
бр.__, Матични број ____________________, ПИБ __________________, Текући 
рачун ______________________ Банка____________________ кога заступа 
_______________________. 

 

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране) 

 

Наручилац и Извођач радова сагласно констатују да су посебно посвећени 
реализацији циљева безбедности и здравља на раду својих запослених и 
других лица који учествују у реализацији Уговора , као и свих других лица на 
чије здравље и безбедност могу да утичу послови који су предмет Уговора, а у 
свему у складу са релевантним прописима Републике Србије. 

Наручилац посебно истиче и указује: 

1. Да је Пословна политика Наручиоца спровођење и унапређење 
безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која 
учествују у радним процесима Наручиоца, као и лица која се затекну у 
радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду и 
професионалних болести и доследно спровођење Закона о безбедности и 
здравља на раду и других законских прописа и посебних Наручиоца, који 
регулишу ову материју. 

2. Да Наручилац захтева од Извођача радова да се приликом пружања 
услуга/извођења радова које су предмет  овог Уговора, доследно 
придржава Пословне политике Наручиоца у вези са спровођењем и 
унапређењем безбедности и здравља на раду запослених и свих других 
лица која учествују у радним процесима Наручиоца, као и лица која се 
затекну у радној околини,ради спречавања настанка повреда на раду и 
професионалних болести и доследно спровођење Закона о безбедности и 
здравља на раду и других законских прописа и посебних аката Наручиоца, 



 

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд          Конкурсна документација ЈН 41-16 

 

Страна 71 од 73 

која регулишу ову материју, а све у циљу отклањања или смањења на 
најмањи могући ниво ризика од настанка повреда на раду или 
професионалних болести. 

3. Да Извођач радова прихвата захтеве Наручиоца из тачке 2. овог става. 

 

Предмет 

Тачка 1. 
Предмет овог Прилога је дефинисање права Наручиоца и права и обавеза 
Извођача радова, као и његових запослених и других лица која ангажује 
приликом извођења радова које су предмет Уговора , а у вези безбедности и 
здравља на раду (у даљем тексту:БЗР) 
 

Тачка 2. 
Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да 
у току припрема за извођење радова који су предмет Уговора,у току трајања 
истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, поступају у 
свему у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и осталим 
важећим прописима у Републици Србији из области БЗР И интерним актима 
Наручиоца.  
 

Тачка 3. 
Извођач радова је дужан да обезбеди рад на радним местима на којима су 
спроведене мере за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни 
процес, радна околина , средства за рад и средства и опрема за личну заштиту 
на раду буду прилагођени и обезбеђени тако да не угрожавају безбедност и 
здравње запослених и свих других лица која ангажује за извођење радова који 
су предмет Уговора, суседних објеката, пролазника или учесника у саобраћају. 
 

Тачка 4. 
Извођач радова је дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује 
приликом извођења радова које су предмет Уговора  о обавезама из овог 
Прилога. 
 

Тачка 5. 
Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да 
се у току припрема за извођење радова које су предмет Уговора, у току трајања 
истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, придржавају 
свих правила, интерних стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР 
које важе код Наручиоца, а посебно су дужни да се придржавају следећих 
правила: 

1. забрањено је избегавање примене и /или ометање спровођење БЗР; 
2. обавезно је поштовање правила коришћења средстава и опреме за 

личну заштиту на раду; 
3. процедуре Наручиоца за спровођење система контроле приступа и 

дозвола за рад увек морају да буду испоштоване, 
4. процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида 

увек морају да буду испоштоване; 
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5. најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у 
просторијама Наручиоца, под утицајем алкохола или других 
психоактивних супстанци; 

6. забрањено је уношење оружја унутар локација Наручиоца, као и 
неовлашћено фотографисање; 

7. обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у 
саобраћају. 

 
Тачка 6. 

Извођач радова је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих 
запослених и свих других лица која ангажује приликом извођења радова које су 
предмет Уговора  . 
У случају непоштовања правила БЗР, Наручилац неће сносити никакву 
одговорност нити исплатити накнаде/трошкове Извођачу радова по питању 
повреда на раду, односно оштећења средстава за рад. 
 

Тачка 7. 
Извођач радова је дужан да о свом трошку обезбеди квалификовану радну 
снагу за коју има доказ о спроведеним обавезним лекарским прегледима и 
завршеним обукама у складу са важећим прописима који регулишу БЗР у 
Републици Србији и која ће бити опремљена одговарајућим средствима и 
опремом за личну заштиту на раду за извођење радова који су предмет 
Уговора, а све у складу са законским прописима из области БЗР, односно 
интерним документима Наручиоца. 
 

Тачка 8. 
Извођач радова је дужан да о свом трошку обезбеди све потребне прегледе и 
испитивања, односно стручне налазе, извештаје, атесте и дозволе за средства 
за рад која ће бити коришћена за извођење радова који су предмет Уговора, у 
складу са законским прописима из области БЗР, као и о свим другим прописима 
и важећим стандардима у Републици Србији односно интерним актима 
Наручиоца. 
Уколико Наручилац  утврди да средства за рад немају потребне стручне налазе 
и/или извештаје и/или атесте и/или дозволе о извршеним прегледима и 
испитивањима, уношење истих на локацију Наручиоца неће бити дозвољено. 
 

Тачка 9. 
Извођач радова је дужан да Наручиоцу најкасније три дана пре датума почетка 
радова достави: 
 

1. списак лица са њиховим својеручно потписаним изјавама из којих ће се 
видети да их је упознао са обавезама у складу са тачком 4. овог Прилога, 

2. списак средстава за рад која ће бити ангажована за извођење радова и 
3. податке о лицу за безбедност и здравље на раду 

Уз списак лица из става 1. ове тачке, Извођач радова је дужан да 
достави доказе о: 

1. извршеном оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад, 
2. извршеним лекарским прегледима запослених, 
3. извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и 
4. коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду. 
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Тачка 10. 
Наручилац има право да врши контролу примене превентивних мера за 
безбедан и здрав рад приликом извођења радова које су предмет Уговора . 
Извођач радова је дужан да лицу одређеном, у складу са прописима, од стране 
Наручиоца омогући спровођење контроле примене превентивних мера за 
безбедан и здрав рад. 
Наручилац има право да у случајевима непосредне опасности по живот и 
здравље запослених и/или других лица која је наступила услед извршења 
Уговора, наложи заустављање даљег извођења радова док се не отклоне 
уочени недостаци и о томе одмах обавести Извођача радова и надлежну 
инспекцијску службу. 
Извођач радова се обавезује да поступи по налогу Наручиоца из става 3.ове 
тачке. 
 

Тачка 11. 
Уговорне стране су дужне да, у случају да у току реализације Уговора   деле 
радни простор, сарађују у примени прописаних мера за безбедност и здравље 
запослених. 
Уговорне стране су дужне да, у случају из става 1. ове тачке, узимајући у обзир 
природу послова које обављају, координирају активности у вези са применом 
мера за отклањање ризика од повређивања, односно оштећења здравља 
запослених, као и да обавештавају један другог и своје запослене и/или 
представнике запослених о тим ризицима и мерама за њихово отклањање. 
Начин остваривања сарадње из ст. 1. и 2. ове тачке утврђује се писменим 
споразумом. 
Споразумом из става 3. ове тачке, из реда запослених код Наручиоца одређује 
се лице за координацију спровођења заједничких мера којима се обезбеђује 
безбедност и здравље свих запослених. 
 

Тачка 12. 
Извођач радова је дужан да благовремено извештава Наручиоца о свим 
догађајима из области БЗР који су настали приликом извођења радова који су 
предмет Уговора, а нарочито о свим инцидентима и акцидентима. 
Извођач радова је дужан да Наручиоцу достави копију Извештаја о повреди на 
раду који је издао за сваког свог запосленог који се повредио приликом 
извођења радова који су предмет Уговора   и то у року од 24 часа од 
сачињавања Извештаја о повреди на раду. 
 

Тачка 13. 
Овај Прилог је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по три 
примерка задржавају Наручилац и Извођач радова. 

 
 

               За Наручиоца,                                                            За Извођача, 

             Д И Р Е К Т О Р,                                                         Д И Р Е К Т О Р,   

 

    ___________________________                                     __________________________ 


